
O uso de meios de pagamentos digitais vem crescendo no Brasil. 
Com a tecnologia habilitando a rápida migração para o trabalho 
remoto, o comércio eletrônico e os pagamentos digitais, o que não 
falta são oportunidades para os criminosos criarem novos meios 
de fraudar os pagamentos. Este ano, haverá uma proliferação de 
práticas de segurança extraordinariamente eficazes que mudarão 
o jogo na luta contra os fraudadores.

Tendências de segurança para os meios 
de pagamentos digitais
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A partir de março, 
transferência de 
veículos poderá ser 
feita de forma digital

Por Eduardo Moises

Contábil

 Leia na página 3

A transformação digital é uma realidade no mundo corporativo 
de hoje. Vivemos em uma nova economia, e é preciso deixar de 
lado os velhos “remédios” e atuar de forma diferente de como era 
feito no passado, com mais ousadia, inovação e investimento em 
soluções digitais e novas tecnologias. “Os negócios que geram 
disrupção nos dias atuais deixaram de focar na eficiência pela 
industrialização e redução de custos e ‘abraçaram’ a eficácia e a 
assertividade do que é entregue ao cliente.  

Três importantes passos para apostar em 
inteligência artificial 

Embora as empresas de manufatura tenham se acostumado a 
ser confrontadas com um tsunami de dados, a pandemia terminou 
por aumentar esta pressão por forçar uma rápida transformação 
digital em inúmeros processos, produtivos ou não. De acordo com 
a consultoria americana McKinsey, o processo de transformação 
digital que ocorreria em três anos está acontecendo agora em 
meses ou semanas.    

Como a pandemia influenciou a 
Transformação Digital na Indústria

Peshkova_CANVA

News@TI

Empresa abre inscrições para próxima 
edição do Programa de Formação

@O Programa de Formação realizado pelo Grupo FCamara, 
consultoria de soluções tecnológicas e transformação digital, 

que há cinco anos mantém o programa para capacitar pessoas 
que desejam ingressar na área e já contou com 11 mil inscritos só 
em 2021, abre novamente vagas para formar novos profissionais 
da área de TI, um dos mercados de crescimento mais acelerado 
no mundo. As vagas para inscrição serão abertas para todo o 
Brasil, de forma 100% gratuita, assim como todo o processo do 
curso. Os participantes irão aprender de forma prática o que um 
profissional do setor de tecnologia faz. Além das habilidades téc-
nicas, são trabalhados aspectos de relacionamento, comunicação 
e filosofia, e, ainda podem participar de grupos de estudo e ter 
coaching com o próprio CEO do Grupo (https://fcamara.com.br/
programa-formacao).      Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://digital.fcamara.com.br/programadeformacao

Nem 100% online, tampouco 
completamente presencial. Essa 
é a nova realidade do setor 
varejista que, nos últimos anos, 
impulsionado pelo isolamento 
social, transformou seu modelo 
de negócios com estratégias que 
abrangem os mais diferentes perfis 
de consumidores.

Em ambos os modelos, digital e físico, 
a tecnologia se tornou uma impor-

tante aliada para o funcionamento e 
destaque dos lojistas, trazendo solu-
ções modernas e importantes tendên-
cias a serem investidas pelos negócios.

Muito além de uma necessidade, a tecnologia 
de ponta se tornou um grande diferencial com-
petitivo para os varejistas – trazendo benefícios 
de otimização dos processos administrativos 
e financeiros, redução de custos e, principal-
mente, uma visão mais clara dos processos 
internos para uma tomada de decisões mais 
assertiva. Isso sem falar na experiência do 
cliente, que tem aumentado cada vez mais 
sua interação direta com a tecnologia. 

Afinal, uma melhor análise dos dados de 
compras e histórico dos seus clientes permite 
um atendimento personalizado e individual, 
com ofertas direcionadas às suas preferên-
cias. Toda jornada de compras deve levar o 
digital em consideração. Segundo um estudo 
da PwC, 50% das compras efetuadas em lojas 
físicas são influenciadas pela internet – um 
grande impacto no volume de vendas. Nes-
te cenário, veja as maiores tendências que 
certamente irão contribuir para o alcance 
de resultados cada vez melhores:

1. -  Internet das Coisas - o conceito
de IoT representa uma enorme rede de 
dispositivos conectados do nosso dia a dia 
– voltados principalmente para a união de
objetos físicos com a internet, como o GPS.
No varejo, a tecnologia é muito voltada para
a otimização e gestão dos processos internos, 
aperfeiçoando a logística, estoque e todo o
processo de compras.

As três maiores tendências tecnológicas 
para o varejo no novo normal
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Com grandes benefícios já sentidos, muitos 
investimentos vêm sendo feitos para que 
a Internet das Coisas também chegue aos 
clientes finais, permitindo uma conexão 
com os eletrodomésticos e aparelhos das 
suas residências para geração de compras 
automatizadas.

2. -  Plataformas online - a comodidade 
de poder comprar produtos e serviços no con-
forto de nossas casas e, quando preferirmos, 
foi um dos principais benefícios que contri-
buiu para o crescimento do e-commerce. 
Mesmo com a retomada do comércio físico, 
os avanços tecnológicos deverão impulsio-
nar ainda as vendas online, tornando este 
canal cada vez mais representativo no setor 
varejista – contribuindo, até mesmo, para 
as vendas nas lojas físicas para aqueles que 
preferem a experiência sensorial.

3. -  Meios de pagamento digitais: a
popularidade das plataformas online impul-
sionou o desenvolvimento dos meios de paga-
mento digitais que facilitassem e otimizassem 
a jornada de compra. Soluções como o Pix, 
carteiras digitais e pagamentos por aproxi-
mação são alguns dos maiores exemplos que 
cresceram significativamente em 2021 e que, 
certamente, deverão ser acompanhados pelos 
varejistas este ano, garantindo que esses e 

outros meios possam ser utilizados em todos 
os canais de vendas.

O futuro do varejo nos reserva um mundo 
de oportunidades de inovação e novas tecno-
logias – desde o fortalecimento da integração 
entre os canais de vendas física e online, 
ao surgimento de modelos de negócio que 
favoreçam o relacionamento com os consu-
midores e tragam uma melhor experiência 
em sua jornada de compra. 

Para atingir tal nível de otimização e so-
fisticação, contudo, é necessário preparo.

Um bom sistema de gestão é extremamente 
recomendado para o setor varejista, de forma 
que permita um melhor gerenciamento dos 
processos internos e, consequentemente, 
traga robustez e compliance para o negócio. 

A tecnologia permanecerá impactando e 
trazendo soluções cada vez mais completas 
para o crescimento do varejo – o que exigirá 
que o setor esteja preparado para acompa-
nhar esta evolução e ter velocidade para 
modelar seu negócio a estes novos formatos 
de vendas e atendimento aos clientes.

(Fonte: Marcelo Coleta é  diretor da unidade Seidor 
Retail, empresa dedicada ao fornecimento de 

soluções tecnológicas na área de consultoria de 
software e serviços de TI (www.seidor.com.br).

Em operação o primeiro Airbus A330-200 
P2F das Américas 

O primeiro A330-200 P2F das Américas foi entregue à Ae-
rotransportes Mas de Carga alugado pela Altavair, tornando-a 
a primeira companhia aérea da América do Norte e do Sul a 
voar no A330-200 P2F. Com esta aeronave convertida pela 
Elbe Flugzeugwerke - uma joint venture entre a Airbus e a ST 
Engineering, a companhia aérea de carga se junta à família de 
operadoras Airbus na América Latina. A aeronave de passageiro 
convertida a cargueiro, é um membro da renomada família de 
aeronaves A330. O cargueiro pode transportar até 61 toneladas 
métricas e possui um alcance de até 4.200 milhas náuticas, o 
que aumentará muito os planos de expansão da transportadora 
de carga para novos mercados, incluindo a China, onde obteve 
certificação para voar no ano passado.    Leia a coluna 
completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Foto: airbus@jeffreygroup.com

AGREGANDO VALOR

MERCADO, TECNOLOGIA E COMPORTAMENTO: 
TENDêNCIAs E DEsAFIOs DA INOVAçãO  Leia na página 4

Descriminalização do aborto
Em uma votação histórica, os magis-

trados da Corte Constitucional da Co-
lômbia descriminalizaram o aborto até 
as primeiras 24 semanas de gravidez. 
Antes, o aborto só era permitido em 
algumas situações, como em estupro 
ou incesto, se a saúde da mãe estivesse 
em risco em virtude da gravidez ou 
se o feto apresentasse malformações 
graves que não permitissem sua vida. 
É o sexto país da América Latina a 
flexibilizar a prática (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mercado-tecnologia-e-comportamento-tendencias-e-desafios-da-inovacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/a-partir-de-marco-transferencia-de-veiculos-podera-ser-feita-de-forma-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tendencias-de-seguranca-para-os-meios-de-pagamentos-digitais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/3-importantes-passos-para-apostar-em-inteligencia-artificial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-pandemia-influenciou-a-transformacao-digital-na-industria/
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Saúde mental 
dos talentos é uma 

preocupação 
das empresas

A pandemia trouxe 
grandes perdas, 
tristezas e muitos 
desafios

Mas como toda crise, 
traz oportunida-
des, foi essencial 

para trazer a saúde mental 
para a discussão social e 
corporativa, deixando de 
ser tabu e se tornando 
uma prioridade dentro do 
ambiente de trabalho.

O isolamento social, a 
quarentena, as medidas de 
restrição, as internações, 
os óbitos, o fechamento do 
comércio e das indústrias, o 
desemprego, a volta da in-
flação e diversos outros ma-
les foram consequências da 
pandemia da Covid-19. Os 
brasileiros nunca viveram 
uma situação semelhante a 
que marcou o ano de 2020. 

A rapidez com a qual o ví-
rus se espalhou e o impacto 
imediato na vida de toda a 
população são sentidos até 
hoje, momento em que a 
maioria já está imunizada. 
Afinal, as chances de uma 
nova variante fazer com que 
o mundo volte a ver cenas 
como aquela em Bérgamo, 
na Itália, são reais. 

No mundo do trabalho, 
os impactos desse cenário 
devastador foram igual-
mente sentidos. Uma pes-
quisa realizada em agosto 
pelo Datafolha, a pedido 
da plataforma Zenklub, 
revelou que 6 em cada 
10 brasileiros se sentiram 
sobrecarregados com o 
trabalho durante o último 
ano. Os mais de mil adultos 
entrevistados relataram ter 
experimentado ansiedade, 
depressão, exaustão ou 
cansaço excessivo e insônia 
ou dificuldade para dormir. 

Não há mais dúvida que 
a pandemia fez aumentar, 
em nível global, os sintomas 
de transtornos mentais. Um 
estudo da The Lancet, uma 
das mais importantes revis-
tas científicas do mundo, 
apurou que 53 milhões de 
novos casos de depressão e 
76 milhões de novos casos 
de ansiedade surgiram no 
mundo. Os números são 
alarmantes, pois represen-
tam um aumento de 28% e 
26%, respectivamente, em 
relação ao período anterior.

A situação alerta para a 
necessidade de empresas 
cuidarem da saúde mental 
e bem-estar dos seus fun-
cionários. De acordo com 
a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), os trans-
tornos mentais custaram 
1 trilhão de dólares para 
a economia global. Sem 
equilíbrio emocional, mu-
lheres e homens sentem 
dificuldade para encontrar 
alegria e perspectivas de 
conquistas pessoais, bem 
como em desempenhar 
suas funções no trabalho, 
e, por consequência, não 
conseguem atingir os re-
sultados esperados como 
pessoas e profissionais.

Diante deste cenário 
preocupante, no ambiente 
de trabalho, os gestores, 
junto com os setores de 
Recursos Humanos (RH), 
têm buscado alternativas 
para cuidar de seus cola-
boradores. De fato, devido 
aos altos índices de pessoas 
que sofrem com transtor-
nos mentais, os serviços 
especializados em saúde 
mental têm crescido em 
número e tamanho, tanto 
no sistema público, como 
no privado. Muitos deles 
foram criados com foco no 
ambiente corporativo.

Por essa razão, hoje é 
possível oferecer aos cola-
boradores desde plano de 
saúde com foco em saúde 
mental, consulta com psi-
cólogo no próprio escritório 
ou a distância, até progra-
mas de incentivo à prática 
regular de atividade física 
e à alimentação saudável. 
Ações mais práticas e 
imediatas, como organizar 
conversas sobre saúde 
mental com especialistas e 
disponibilizar um canal de 
escuta dentro da empresa, 
também podem ajudar.

A tendência é que esse 
apoio psicológico para os 
colaboradores seja cada 
vez mais comum dentro das 
empresas. Em outras pala-
vras, a saúde mental deixou 
de ser um tabu e se tornou 
prioridade dentro do am-
biente de trabalho. Esta é 
uma verdade inquestioná-
vel e torna-se ainda mais 
premente com o trabalho 
remoto, que mescla a vida 
pessoal e profissional dos 
talentos e exige cada vez 
mais equilíbrio emocional 
e psíquico. 

A saúde mental é tão fun-
damental quanto a física e 
agora temos esta visão clara 
de que para termos talentos 
mais produtivos e satisfei-
tos, precisamos apoiá-los 
em todas as esferas. 

(*) - É CCO da Pryor Global. 

Marcelo Barsotti (*) Esta foi uma das con-
clusões da tercei-
ra edição do Global 

Consumer Insights Survey, 
realizada pela PwC entre 
outubro e dezembro de 2021. 

O estudo ouviu 9.370 
consumidores de diferentes 
países, incluindo o Brasil, so-
bre a mudança de hábitos de 
consumo. A maioria dos par-
ticipantes foi de millenials e 
da geração X, ou seja, entre 
25 e 53 anos. O estudo indi-
ca que 44% dos brasileiros 
demonstraram intenção de 
viajar nos próximos meses, 
número maior que a média 
mundial, em que 31% indi-
cam a intenção de viajar. 

Deste percentual, 55% 
preferem escolher voos 
domésticos, enquanto que 
50% ainda não se sentem 
confortáveis em fazer via-
gens internacionais, o que 
mostra ainda uma preocupa-
ção com a questão sanitária. 
A intenção dos brasileiros 
em ir a eventos esportivos 
ou a shows alcançou 47% 
dos entrevistados (22% no 
mundo), revelando a an-
siedade entre os brasileiros 
para a volta da diversão fora 
de casa.

Quanto ao consumo de 
produtos, no Brasil, 62% dos 

A intenção de consumo dos brasileiros para os próximos seis 
meses demonstra que estão dispostos a gastar mais.

A Trend Micro, líder global em cibersegurança, publi-
cou nova pesquisa revelando que o engajamento persis-
tentemente baixo do C-suite (diretoria executiva) pode 
prejudicar os investimentos e expor as organizações ao 
aumento de golpes cibernéticos. Mais de 90% dos toma-
dores de decisão de TI e negócios ouvidos expressaram 
preocupação particular com os ataques de ransomware.

Apesar da preocupação generalizada com o cenário 
crescente de ameaças, o estudo descobriu que apenas 
pouco mais da metade (57%) das equipes de TI discutem, 
semanalmente, os riscos cibernéticos com a diretoria. “As 
vulnerabilidades costumavam passar meses ou até anos 
antes de serem exploradas, após descobertas”, diz Eva 
Chen, CEO da Trend Micro. 

“Agora, podem ser em horas, ou até antes. Cada vez mais 
os executivos entendem que têm a responsabilidade de 
serem informados, mas muitas vezes se sentem sobrecar-
regados com a rápida evolução do cenário de segurança 
cibernética. Os líderes de TI precisam se comunicar com a 
diretoria de uma forma que ela entenda onde está o risco 
da organização e qual a melhor maneira de gerenciá-lo”, 
explica.

Felizmente, o investimento em cibersegurança está 
aumentando. Quase metade (42%) dos entrevistados afir-
mou que sua organização está gastando mais para conter 
os ataques cibernéticos e mitigar os riscos aos negócios. 
Essa foi a resposta mais popular, à frente de projetos mais 
típicos como de transformação digital (36%) e da força 
de trabalho (27%). 

Cerca de metade (49%) declarou ter aumentado, re-
centemente, os investimentos para diminuir os riscos 
de ataques de ransomware e violações de segurança. 
No entanto, o baixo engajamento do C-suite combinado 
com o aumento do investimento sugere uma tendência 
a “jogar dinheiro” no problema, em vez de desenvolver a 
compreensão dos desafios de segurança cibernética que 
precisam ser enfrentados. Essa abordagem pode minar 

Pouco mais da metade (57%) das equipes de TI discutem, 
semanalmente, os riscos cibernéticos com a diretoria.

Consumidor brasileiro deseja 
viajar e comprar em lojas físicas
O avanço da vacinação contra a Covid-19 no mundo foi um estímulo à retomada de antigos hábitos de 
consumo como o retorno às lojas físicas e à intenção de participar de eventos e de viagens

-lo. Nos próximos seis meses, 
os consumidores brasileiros 
também dizem estarem 
propensos a ir a shoppings 
centers (79%), frequentar 
a academia (60%) e restau-
rantes (81%). 

Outro ponto interessante 
do levantamento da PwC é 
que 77% dizem que estão 
prontos para voltar ao tra-
balho presencial. Esta nova 
edição da GCIS mostra que 
42% dos consumidores no 
mundo se consideram sus-
tentáveis e avaliam a origem 
e o tipo de produto que es-
tão consumindo. Relevante 
também é o percentual ( 75 
%) de consumidores ouvidos 
que se identificam como 
“digitais”, ou seja, estão pre-
sentes de forma significativa 
nos canais digitais durante 
a sua jornada de consumo. 

No Brasil, esse número é de 
45% para as compras online. 
Nos últimos 12 meses, 36% 
dos brasileiros confirmaram 
que usaram o computador 
para comprar produtos 
semanalmente e 42% via 
smartphone. Já em relação 
às lojas físicas, 35 % disseram 
que utilizam esse canal em 
sua jornada de consumo. - 
Fonte e mais informações: 
(www.pwc.com.br).
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consumidores afirmaram se 
orientar pelo preço na hora 
de comprar, enquanto 56% 
se consideram eco-friendly 
(52% no mundo) e 48% 
dizem estar otimistas com 
a economia. A intenção de 
consumo dos brasileiros para 
os próximos seis meses de-
monstra que os participan-
tes - em sua maioria - estão 
dispostos a gastar mais. 

Supermercado, viagens, 
eletrônicos, roupas e comer 
em bares e restaurantes fo-
ram alguns dos itens em que 
há intenção de aumento do 
consumo, enquanto as des-
pesas com comida por deli-
very, assistir entretenimento 
em casa (música, filmes e 

games) e fazer cursos online 
devem seguir com a mesma 
média dos meses anteriores. 
O estudo também revela 
que o brasileiro - majorita-
riamente - paga todo este 
consumo, principalmente, 
com o cartão de crédito, 
transferências online e car-
teiras digitais. 

Nas compras em lojas 
físicas, 79% dos brasileiros 
afirmam que podem utilizar 
o pagamento com cartão 
com tecnologia sem conta-
to, mostrando uso cada vez 
maior desta modalidade. 
Para o consumo online, o 
cartão será o modo de pa-
gamento mais utilizado. 89% 
afirmaram que poderão usá

Mais engajamento do C-Suite para 
diminuir os riscos de golpes cibernéticos

as estratégias mais eficazes e aumentar o risco de perdas 
financeiras. 

Menos da metade (46%) dos entrevistados alegou que 
conceitos como “risco cibernético” e “gerenciamento de 
riscos cibernéticos” são amplamente conhecidos em sua 
organização. A maioria (77%) deseja que mais colaborado-
res nas empresas sejam responsáveis pelo gerenciamento 
e mitigação dos riscos, para impulsionar internamente a 
cultura de “segurança por design”. 

Sobre a responsabilidade dos membros da diretoria, 
38% atribuiu o papel aos CEOs (Chief Executive Officer/ 
Diretor Geral), 28% aos CFOs (Chief Financial Officer/ 
Diretor Financeiro) e 22% aos CMOs (Chief Marketing 
Officer/ Diretor de Marketing), entre outros citados. A 
pesquisa ouviu 5.321 tomadores de decisão de TI e negócios 
de empresas com mais de 250 funcionários em 26 países.

O estudo segue a pesquisa anterior da Trend Micro e 
revela uma preocupante desconexão de cibersegurança 
entre os líderes de TI e os de negócios – perpetuada pela 
autocensura dos especialistas em segurança e divergên-
cias sobre quem seria o responsável final. - Fonte e mais 
informações: (https://www.trendmicro.com).

La
ga

rt
oF

ilm
_C

A
N

VA

Juliana Callado Gonçales (*)
 
ESG e LGPD ganham no mun-

do corporativo por definirem 
novos valores, que procuram 
melhor colocação no mercado, 
investimentos e consumidores 
satisfeitos.

ESG é a sigla em inglês para as 
palavras “environmental, social 
and governance”, que, em portu-
guês, podem ser traduzidas como 
“ambiental, social e governança”. 
Na prática, trata-se de medidas 
adotadas para preservar o meio 
ambiente, garantir melhores con-
dições de trabalho, diversidade e 
desenvolvimento da sua equipe e 
a criação de um sistema de gover-
nança corporativa que transmita 
confiabilidade.

Preocupar-se com ESG não 
é mais mera opção para uma 

sociedade que valoriza negócios 
que respeitam o meio ambiente, 
as pessoas e tenham uma boa 
gestão. Grandes investidores já 
anunciaram a sustentabilidade 
como um novo padrão para in-
vestimentos e fundos de capital 
venture já incorporam critérios 
de ESG nas suas escolhas.

Por outro lado, a LGPD (Lei Ge-
ral de Proteção de Dados) é a lei 
que regulamenta o uso dos dados 
pessoais no território nacional. 
Diferentemente dos critérios 
ESG, a LGPD tem caráter coer-
citivo e prevê multas e sanções 
para pessoas jurídicas, públicas 
ou privadas, e até pessoas físicas 
que descumpram os seus termos.

A LGPD garante uma série de 
direitos aos titulares, exigindo 
das empresas o pleno conheci-
mento de todos os tratamentos 

de dados pessoais que realizam 
internamente e com terceiros 
(compartilhamento de dados 
pessoais), a minimização do uso 
dos dados pessoais, a realização 
do tratamento para propósitos 
legítimos, específicos, explícitos 
e informados ao titular, a criação 
de políticas de privacidade e pro-
teção de dados pessoais.

Bem como, a adoção de medidas 
de segurança, técnicas e adminis-
trativas aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não autoriza-
dos e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alte-
ração, comunicação ou qualquer 
forma de tratamento inadequado 
ou ilícito, entre outras medidas. 
Assim, com a vigência da LGPD, 
a proteção dos dados pessoais 
e da privacidade passam a ser 
um novo valor a ser agregado 

em todas as rotinas internas e 
externas da empresa, sob pena 
de sanção, multa e pagamento 
de indenizações.

A proteção de tais valores 
também tem sido determinante 
para os consumidores, que cada 
vez mais se conscientizam da 
importância de protegerem os 
seus dados pessoais para evitar 
fraudes e manipulação. Também 
proporciona melhor colocação no 
mercado, pois as empresas devem 
compartilhar os dados pessoais 
dos seus colaboradores e clientes 
apenas com outras que também 
cumpram a LGPD, em razão da 
cadeia de responsabilidade pre-
vista na lei.

Portanto, os critérios ESG e 
LGPD exigem que as empre-
sas tenham programas/equipes 
responsáveis por gerenciar a 

proteção do meio ambiente, dos 
colaboradores e dos dados pes-
soais no desenvolvidos dos seus 
produtos e/ou serviços, além 
de uma governança corporativa 
transparente e responsável.

Ambas trazem desafios para 
as empresas, mas também con-
tribuem para a construção de 
um ambiente corporativo mais 
sustentável, produtivo e ético. 

O planeta precisa disso e os 
seres humanos também. Hoje 
estamos em plena transição, bus-
cando os meios e as alternativas 
para incorporar os princípios ESG 
e da LGPD nas rotinas corpora-
tivas até que tais valores sejam 
naturais no desenvolvimento do 
trabalho das futuras gerações.

(*) - É sócia do Silveira Advogados e 
especialista em Direito Tributário e em 

Proteção de Dados (www.silveiralaw.com.br).

Por que ESG e LGPD são tão importantes para as empresas?
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PBRV Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 35.300.477.642

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária  a ser realizada em 08 de março de 2022 às 11h30

Ficam por meio desse os Srs. Acionistas da PBRV Empreendimento Imobiliário S/A. devidamente 
convocados a comparecem na sede da Companhia, no dia 08 de março de 2022, às 11h00, para par-
ticiparem de AGE que terá a seguinte ordem do dia: i) deliberar a respeito da proposta incorporação 
da Companhia pela MX Construções Ltda., com sede em São Paulo/SP, Av. das Nações Unidas, 
14.401, conj. 2610, 2611, 2612 e 2613, Torre C2, Tarumã, Parque da Cidade, Chácara Santo Antonio, 
CEP 04794-000, CNPJ 14.262.322/0001-13, NIRE 35.225.740.957, mediante a apresentação, pela 
Diretoria, dos motivos e o interesse da Companhia na sua realização, a razão de troca das ações, se 
for o caso, o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes, se for o caso; ii) 
avaliação e discussão do Laudo de Justificação e Incorporação elaborado pelos peritos; iii) ratificação 
da contratação da empresa Calculos Avaliações e Consultoria Empresarial Ltda., com sede à Rua 
Luiz Coelho, 308 Conj. 32, Consolação São Paulo/SP, CNPJ 09.253.119/0001-40, para elaboração do 
Laudo de Justificação e Incorporação da Companhia; iv) se aprovada a incorporação, autorizar a Di-
retoria a proceder à implementação dos atos necessários a extinção da Companhia nos termos do art. 
219, II, da Lei 6.404/76. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 11h, com a pre-
sença da maioria dos acionistas e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois. 
Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na 
forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados 
na sede da Sociedade, com antecedência de 48 horas da realização da Assembleia, aos cuidados da 
Dra. Daniela Chiattone, no mesmo endereço da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas, 
na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia. A Direção.

Ecsete - Produções Artísticas e Culturais Ltda.
CNPJ 08.245.734/0001-42 - NIRE 35.220.820.995

Edital de Convocação
Ficam convocadas a reunirem-se  as sócias da  “Ecsete - Produções Artísticas e Culturais Ltda.’’,
no dia 07/03/2022, às 10 horas, em sua Sede Social, à  Avenida Giovanni Gronchi nº 6829, Apartamento
192, Parte, Edifício Jasmin, Vila Andrade, CEP 05724-005, São Paulo/SP, para deliberarem sobre os
seguintes assuntos: Exclusão da sócia Vivien Miwa Kozuma,  por quebra do princípio do “affectio
societatis “. Demais assuntos de interesse geral. São Paulo, 21/02/2022. Maria José da Silva Santana.
Eliana Cardinali Pamplona Sardenberg.                                                                                      (22, 23 e 24)

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

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos
Imobiliários para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 15:00
horas do dia 07 de março de 2022, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar, conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem
do Dia”: a) - leitura discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2021; b) - destinação do resultado do exercício de 2021. São Paulo, 21 de
fevereiro de 2022. André Kissajikian - Diretor Executivo.                   (23, 24 e 25)

Daniel Vallejo (*)

Contudo, nem todas 
gozam da agilidade e 
recursos necessários 

para acompanhar a inclu-
são desses novos tipos de 
transação e isso pode con-
tribuir também para reduzir 
o potencial econômico de 
um país.

Mais do que dificulda-
des na implantação, que 
requerem integração com 
suas plataformas próprias 
e acordos comerciais pon-
tuais, o principal percalço 
visto hoje no mercado de 
meios de pagamento é uma 
solução que permita alta taxa 
de conversão e a inclusão fi-
nanceira, isto é, mais clientes 
podendo comprar produtos 
e serviços. 

Se lembrarmos bem, os 
grandes desafios da inclusão 
aos meios de pagamento no 
Brasil são as altas taxas de 
juros, processos lentos e 
burocráticos por parte dos 
bancos e administradoras de 
cartão. Existem mais de 200 
métodos alternativos de pa-
gamento em todo o mundo e 
em cada um deles, digamos, 
cartões de crédito, você tem 
uma série de opções: Visa, 
Mastercard e American 
Express etc. Abarcar todos 
esses métodos também não 
é a solução. 

Dê aos compradores uma 
tonelada de opções de paga-
mento e eles ainda podem 

Por ainda haver concentração bancária, muitas empresas ainda 
resistem a novas soluções.

O mercado de veículos seminovos ga-
nhou destaque em 2021 e a expectativa 
é que continue em ascensão este ano. 
A valorização é resultado da demora na 
entrega de veículos O km, proveniente 
da falta de peças e produção reduzida 
mundial desde o início da pandemia. Com 
a demanda, o preço subiu e a valorização 
do usado tem proporcionado um bom 
rendimento para o comércio de veículos. 

De acordo com a Federação Nacional 
das Associações dos Revendedores de 
Veículos Automotores (Fenauto), o ano 
de 2021 se encerrou com expressiva alta 
de 17,8% no acumulado de 2021, tota-
lizando 15.106.724 unidades vendidas. 
Tudo indica que a crise no fornecimento 
de semicondutores deve perdurar e o 
setor de revenda seguirá impulsionando 
o setor automobilístico.

Tiago Fernandes, CEO da AutoForce, 
martech do setor automotivo, aponta 
que é possível aproveitar o momento e 
apostar na comercialização de veículos 
seminovos e dá cinco dicas para vender 
mais no ambiente digital. Afinal, quando 
se trata de vendas, o melhor é não contar 
apenas com a sorte ou fatores externos e 
sim de estratégias que funcionam e geram 
competitividade ao negócio. 
 1) Conheça bem os carros que 

estão à venda - É nessa hora 
que você deve passar a máxima 
autoridade e confiança, respon-
dendo de forma ágil e correta 
aos questionamentos. Além da 
linguagem técnica, saiba passar 
todas as informações de forma 

Entender a realidade e as necessidades do 
seu público é fundamental para oferecer 

um bom atendimento.

O aumento do poder de compra 
para movimentar a economia

Frutos das inúmeras crises dos últimos anos, novos meios de pagamento surgiram aos montes no 
mundo inteiro e empresas de diferentes portes estão aderindo a esses formatos para garantir as vendas

estabelecido, promovendo 
melhores experiências para 
seus clientes, resolvendo 
dores latentes de cada indús-
tria. Isso se reverte em mais 
negócios, mais empregos 
e aquecimento econômico. 
Dado, muitas vezes, por 
sua especialização e foco, 
elas promovem mudanças 
radicais em tempos curtos, 
ajudando o desenvolvimento 
de setores inteiros. 

Há pouco tempo o ambien-
te regulatório financeiro no 
país era bastante complexo. 
No entanto, nos últimos 
anos, liderados por um Ban-
co Central bastante liberal e 
inovador, temos visto nascer 
muitas empresas de tecno-
logia focadas no segmento 
financeiro, resolvendo pro-
blemas dos mais diversos 
tipos: contas digitais, crédito 
para empresas e meios de pa-
gamento inovadores, como o 
buy now pay later. 

No caso do mercado finan-
ceiro, por ainda haver grande 
concentração bancária, mui-
tas empresas se vêem reféns 
de grandes bancos e, portan-
to, ainda resistem a novas 
soluções. Contudo, vejo um 
cenário promissor, dado os 
excelentes resultados apre-
sentados em diversas áreas 
e empresas com a abertura 
de áreas de inovação e novos 
negócios em muitas delas.

(*) - É co-fundador da Addi, líder em 
Buy Now Pay Later, do Brasil. 
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abandonar os carrinhos da 
mesma forma. Como sem-
pre, há um custo de experi-
ência do usuário associado 
a muitas opções e há, por-
tanto, um meio-termo a ser 
alcançado. Assim, é preciso 
a atuação especializada de 
empresas com foco em re-
solver problemas ligados ao 
aumento de conversão de 
vendas e inclusão financeira 
digital. 

Para além disso, deve ha-
ver um movimento de aber-
tura e busca por soluções 
inovadoras, diferentes das 
que estiveram disponíveis 
nas últimas décadas. 

Existem muitos exem-
plos em todo o mundo que 
ilustram como a inclusão 
de pagamentos alternativos 
são propulsores econômicos, 
como o bKash de Bangladesh, 
que permite transferências 

por meio de telefones celu-
lares, estimula o crescimento 
e impulsiona a inclusão finan-
ceira naquele país. 

A Suécia e a Coréia do Sul 
estão cada vez mais longe do 
uso diário de dinheiro vivo, 
as transações em moeda fí-
sica na Suécia, por exemplo, 
representaram menos de 2% 
do valor dos pagamentos, 
isso em 2018. Se levarmos 
em consideração apenas os 
mercados americano, euro-
peu e australiano, mesmo o 
Brasil tendo uma população 
de early-adopters, ainda 
estamos alguns estágios 
atrás na busca por formas 
de pagamento adequadas, 
dada a existência recente 
de empresas com o foco em 
atuar nesse segmento. 

A função das startups, em 
qualquer segmento, é a de 
inovar e quebrar o status quo 

É frequente que para companhias que estão passando 
pelo processo de expansão, surja a necessidade de reali-
zar contratações de serviços e pessoas de outros países. 
De acordo com levantamento da consultoria McKinsey 
& Company, companhias com diversidade étnica e racial 
têm 35% mais chances de ter rendimentos acima da média 
do seu setor.

Com a instabilidade econômica no Brasil e a volatilidade 
do dólar nos últimos meses, qualquer mecanismo para pou-
par gastos torna-se bem-vindo. Pensando nisso, Cristiano 
Soares, country manager no Brasil da Deel, startup líder 
global em gestão de pagamentos e contratos internacionais, 
reuniu três dicas sobre o tema. 
 1) Busque um parceiro para intermediar os paga-

mentos - O principal desafio em transações financeiras 
internacionais é o câmbio, já que grande parte dos 
bancos e agências cobram altas taxas para fazer esse 
tipo de movimentação. Sendo assim, contar com um 
parceiro que cuide de todo o processo de contratação 
pode facilitar a rotina de pagamentos, principalmente 
se mais de um país estiver envolvido. 

 2) Esteja a par das questões legais - Realizar con-
tratações de pessoas ou serviços de outros países 
pode gerar complicações trabalhistas e fiscais, 
caso o responsável não esteja alinhado com estas 
questões. É fundamental garantir que tudo esteja 
nos conformes para evitar perda de capital com 
processos legais. Este é um ponto delicado e que 
merece muita atenção. 

 3) Tempo é dinheiro - Muitas vezes, acredita-se que 
realizar uma tarefa internamente pode poupar gastos, 
mas este dinheiro que é economizado pode acabar 
saindo mais caro do que parece. Quando o gestor pos-
sui tempo hábil para se dedicar a funções realmente 
importantes, o crescimento da companhia e do time 
aceleram. 

É válido que os líderes se concentrem em gerar valor 
para a empresa, deixando atividades operacionais para 
parceiros que simplificam os processos e eliminam pre-
ocupações ou burocracias. - Fonte e outras informações: 
(www.letsdeel.com).

Como economizar em contratações internacionais

Hora de aproveitar a alta de veículos 
seminovos para vender pela internet
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não 
regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na sus-
pensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendên-
cias, favor ligar para (11) 2394-0201”. Empresa: E. C. E I. LTDA, CNPJ: **.*92.797/0001-** , Contrato: 
4500043559; Empresa: R. C. L. 27025473898, CNPJ: **.*42.827/0001-**, Contrato: 4500036136; 
Empresa: H. H. DA S. F. 42447770839, CNPJ: **.*23.839/0001-**, Contrato: 4530051629; Empresa: 
F. S. DE O. 18630195886, CNPJ: **.*49.978/0001-**, Contrato: 4530051268; Empresa: L. A. DA S. M. 
31293589861, CNPJ: **.*60.285/0001-**, Contrato: 4530051053; Empresa: M DE S S. M., CNPJ: 
**.*96.402/0001-**, Contrato: 4500029415; Empresa: R. H. F. J. 10755620828, CNPJ: **.*60.196/0001-
**, Contrato: 4500033853; Empresa: S. DOS S. G. 04888401551, CNPJ: **.*25.827/0001-**, Contrato: 
4530051439; Empresa: H. M. P. D. 44959248858, CNPJ: **.*60.075/0001-**, Contrato: 4500034498.

não se confundir no momento da 
venda. É bom destacar os aspec-
tos positivos do carro, porém sem 
mascarar possíveis defeitos. Com 
essa interação sincera, a confiança 
do cliente será garantida.

 4) Divulgue os veículos dispo-
níveis para venda nas redes 
sociais - Elas são fortes aliadas 
na hora de vender veículos semi-
novos e mostrar o estoque da loja 
por meio de fotos e vídeos. Outro 
recurso que traz ótimos resultados 
é a possibilidade de direcionar 
anúncios com segmentação por 
dados estatísticos da população. 
Considere utilizar anúncios pagos 
em campanhas, caso esse passo 
seja relevante e viável para sua 
estratégia.

 5) Invista em um showroom digital 
para uma melhor experiência 
de compra - Para oferecer a 
melhor experiência possível ao 
cliente na hora da compra, uma boa 
solução é apostar em um showroom 
digital. Você ganha pontos com o 
cliente, não apenas pelo espaço 
visual, mas também por oferecer 
mais praticidade por meio de novos 
canais de comunicação. Na hora de 
exibir o seu estoque fique atento 
à qualidade das fotos, descrições 
dos veículos e escolha uma cha-
mada para ação clara (“Ligue, fale 
conosco, solicite uma demonstra-
ção”). - Fonte e mais informações: 
(https://site.autoforce.com/).

clara. Afinal, a maioria dos clientes 
não é especialista no assunto, em-
bora possa chegar na loja repleto 
de informações já pesquisadas na 
internet.

 2) Compreenda as necessidades do 
cliente - Pode parecer óbvio, mas 
antes de tudo, procure conhecer 
seu cliente. Entender a realidade 
e as necessidades do seu público é 
fundamental para oferecer um bom 
atendimento e aumentar as chances 
de fechar a venda.

 3) Destaque as qualidades do veí-
culo - É importante ter as caracte-
rísticas do veículo na ponta da língua 
e, para isso, existem aplicativos e 
programas de organização que pro-
porcionam uma forma mais organi-
zada para armazenar cada ponto e 

A partir de março, 
o motorista poderá 
fazer a transferência 
de veículos com o 
uso da assinatura 
digital e sem precisar 
de reconhecimento 
de firma, informou 
o Ministério da 
Economia na última 
terça-feira (15).

A transferência será 
realizada através da 
plataforma gov.br, 

desde que o veículo possua 
documentação digital - 
carros saídos de fábrica ou 
transferidos a partir de 4 de 
janeiro de 2021.

A assinatura digital estará 
disponível na Carteira Digi-
tal de Trânsito (CDT), razão 
pela qual a plataforma não 
exigirá o reconhecimento de 
firma em cartório na Auto-
rização para Transferência 
de Propriedade do Veículo 
(ATPV-e). Na operação, o 
vendedor acessará o apli-
cativo da CDT, informará o 
CPF do comprador e assina-
rá digitalmente e o compra-
dor receberá a notificação 
e repetirá o processo.  A 
autorização irá diretamente 
para o sistema do Governo 
Federal.

Vale ressaltar que a trans-
ferência eletrônica somen-
te será concluída após o 
motorista levar o veículo 
para vistoria no Detran e 
apenas será possível se o 
Detran estiver integrado ao 
novo sistema de autorização 
digital.

Outro quesito para viabi-
lizar a transação digital é 
que tanto vendedor como 
comprador deverão ter login 

prata ou ouro na plataforma. 
A conta gov.br tem três ní-
veis de segurança e acesso: 
bronze, prata e ouro. Ao ser 
criada via formulário online 
do INSS ou da Receita Fe-
deral, por exemplo, a conta 
gov.br costuma iniciar no 
nível bronze, que dá acesso 
apenas parcial aos serviços 
digitais do governo e cujo 
grau de segurança é consi-
derado apenas básico.

Para aumentar o nível, 
basta seguir as instruções 
ou entrar em “Privacidade/
Selos de Confiabilidade”.

O nível prata é obtido por 
meio de: validação facial 
pelo aplicativo gov.br para 
conferência da sua foto nas 
bases da Carteira de Habili-
tação (CNH); validação dos 
dados pessoais via internet 
banking de um banco cre-
denciado ou validação dos 
dados com usuário e senha 
do SIGEPE, se o cidadão 
for servidor público federal.

Já o nível máximo de 
segurança, ouro, pode ser 
através de validação facial 
pelo aplicativo gov.br para 
conferência da sua foto nas 
bases da Justiça Eleitoral 
ou validação dos seus da-
dos com Certificado Digital 
compatível com ICP-Brasil.

A transferência eletrôni-
ca de veículos é mais um 
passo de desburocratização 
dos serviços públicos, que 
facilitará e muito a vida do 
cidadão, não sendo sequer 
necessária a contratação de 
um despachante para reali-
zação de aludido trâmite.

Eduardo Moisés

A partir de março, 
transferência de veículos 

poderá ser feita de 
forma digital

3

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
76

9-
95

14
-4

E2
D

-4
E6

7.



Renata Horta (*)

O 
pior já passou nos últimos dois anos de pandemia e aprendemos 
muito sobre como fazer e o potencial de geração de valor que 
a inovação possui. Isso é claramente sinalizado pela pesquisa 

da CNI (Confederação Nacional da Indústria), por meio da Mobilização 
Empresarial para a Inovação, que aponta que 71% das empresas de grande 
e médio porte consideram a inovação muito importante ou importante. 

Mais do que isso, 61% das grandes empresas possuem pessoas dedica-
das à inovação e 45% possuem orçamento, dois elementos que registram 
o ganho de comprometimento com a sistematização do processo. Para 
entender como essa dinâmica da tríplice hélice pode impactar as ten-
dências de inovação, é preciso falar do que vem direcionando a inovação 
no mundo e consequentemente no Brasil, os desafios nestes contextos 
selecionados e o que podemos esperar pela frente.

Transformação Digital e Indústria 4.0 - Digitalização de pro-
cessos, presença digital, modelos de negócios escaláveis, sistemas pro-
dutivos inteligentes e autônomos. As empresas aprenderam os jargões, 
a direção e estão buscando soluções para se transformar. Entretanto, 
o processo efetivo envolve a quebra de muitos paradigmas de gestão 
e comportamento.

Este processo tem sido conduzido de forma limitada, pouco sistemática 
e pouco humanizada. A saúde mental se torna um desafio ainda maior, 
já que as pessoas extremamente pressionadas pelo desempenho e pela 
pandemia, são pobremente preparadas para trabalhar de uma nova forma.

Ainda vale dizer que temos consumidores que em dois anos aprenderam 
a fazer quase tudo de forma digital, novas necessidades foram criadas 
assim como novos níveis de exigência. Entender essas necessidades, 
transformar em processos, produtos, serviços adequados e totalmente 
focados nessas demandas é um pilar central da transformação digital 
em sua busca por modelos escaláveis.

Neste contexto de inovação, em 2022, devemos esperar a busca por 
novos modelos de estrutura organizacional; novos modelos e processos 
mais centrados no cliente; Reskilling e Upskilling em todos os níveis da 
empresa; saúde mental em pauta no contexto da inovação e das em-
presas em geral, e novas soluções associadas a esta demanda; desafios 
de engajamento e colaboração; novas profissões e funções; disputa de 
talentos com outros países para posições remotas e atrasos em decisões 
de inovação (entre outras) geradas por mudanças de estrutura, time 
e governança.

Empresas e sociedade estão desempenhando um importante papel em manter a inovação no Brasil, pois enfrentam um processo de Transformação 
Digital que não deixa outra alternativa. Por outro lado, uma forte entropia governamental impede que as estruturas, políticas e investimentos 

inteligentes avancem e, em muitos casos, um retrocesso foi gerado. Apesar de tudo isso, a visão para 2022 não é pessimista.

Com tantos desafios, as lideranças precisam orquestrar uma rede de 
ajuda e ações, que tornem o processo de transformação mais sistemático 
e rápido. Temas como cultura e o papel estratégico da gestão de pessoas 
deixam de ser intangíveis e passam a ser viabilizadores ou detratores 
claros do processo.

Meio Ambiente e Impacto - Grandes organizações e investidores 
globais estão cada vez mais comprometidos com caminhos que viabilizem 
a continuidade da vida humana no planeta. Um Survey de 2020 da Global 
Impact Investing Network aponta um crescimento do investimento de 
impacto na América Latina e Caribe de 47% nos últimos anos. Esse tipo 
de interesse reverberou em empresas tradicionais através da pauta ESG. 

Assim, o impacto positivo sócio-ambiental se tornou um contexto de 
desenvolvimento de inovação relevante na atualidade. Alguns desafios 
importantes são a medição e contabilização financeira do impacto, 
redução do custo de tecnologias limpas e a maturidade do ecossistema 
de inovação socioambiental ainda incipiente no Brasil.

O ano de 2022 promete o aparecimento de novas e mais acessíveis 
soluções para geração de energia, amadurecimento do mercado de 
créditos de carbono e carbontechs, novas soluções para economia rege-
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industriais sendo testados.

Web 3.0 e Blockchain - Apesar de não ter um dono, a internet é 
dominada por grandes empresas, como Facebook e Google, que esta-
beleceram e ditaram as regras do jogo até aqui. Governos e sociedade 
nos últimos anos entenderam como os direcionadores destes negócios 
baseados em engajamento podem trazer prejuízos sociais tão importantes 
que merecem uma regulação clara. 

A Web 3.0 é um conceito que prevê uma internet mais segura, descen-
tralizada, aberta, confiável sendo estes elementos refletidos nos modelos 
de negócios. Aqui tudo está em discussão, tudo pode ser repensado e 
o que não funciona deixado para trás. Se o problema é uma relação 
obsoleta de trabalho (patrão-empregado) torna-se fácil criar formas de 
todos participarem do negócio. Neste contexto estamos incubando uma 
tecnologia “feroz” em seu potencial de transformação mercadológica e 
social, a Blockchain.

Um dos usos mais conhecidos é a criação de criptomoedas, como o 
Bitcoin, e mais recentemente Tokens não Fungíveis (NFT). As criptomo-
edas têm tido um valor predominantemente especulativo, esperamos ver 
isso mudar com o nascimento de bons negócios em mercados tangíveis 
nos próximos anos.

Para 2022, podemos esperar uma nova onda de startups explorando 
mercados em nascimento,  ambientes de metaverso em “disputa”, negó-
cios de Cripto gerando valor tangível/ não especulativo, novos serviços 
financeiros, novas regulamentações buscando segurança e responsabi-
lização dos usuários, além de tecnologias e oportunidades para o varejo.

Transversais - Além destes ambientes que vêm direcionando ou 
aquecendo o desenvolvimento tecnológico e de inovações, vale men-
cionar a Biotecnologia e a Inteligência Artificial como destaque nos 
próximos anos pelo momento histórico e impacto que poderão trazer. 
O desenvolvimento em tempo recorde com uma nova tecnologia (RNA 
mensageiro) da vacina da COVID-19 abre caminho para replicar o uso 
em outras doenças e é um bom exemplo de como a biotecnologia está 
em um momento promissor. 

A inteligência artificial, igualmente, tem entrado em nossas vidas 
através de gadgets como a Alexa, diagnósticos médicos ou da geração 
de recomendações de decisões de negócio. O que ambas têm em comum 
é o desafio de estabelecer uma atuação ética. A discussão ética tem sido 
um elemento fundamental para viabilização e sustentabilidade de novos 
e disruptivos negócios.

Outro transversal importante é o ambiente político e econômico. Em 
um momento de transformações tão intensas os governos precisam 
estar prontos a aprender, posicionar, e legislar com  agilidade. Esta 
demanda poderá fazer surgir novas lideranças políticas, inclusive, que 
saibam navegar melhor em um mundo extremamente transformado. 

Se apropriar das mudanças - A cada doze a dezoito meses, os 
computadores dobram suas capacidades, assim como as tecnologias de 
informação que os utilizam e esse fato é um grande propulsor de outras  
tecnologias e das transformações que elas têm gerado no mundo. Nos 
últimos anos fomos capazes de perceber um aceleramento das mudanças 
geradas pelo avanço de novas tecnologias e chamamos o mundo de VUCA 
ou BANI para descrever a relação que começamos a estabelecer com ele. 

Essas tendências nem chegam a ser a ponta do iceberg de todas as 
mudanças que estão pela frente, e o que podemos fazer é entender as 
grande mudanças de paradigma, sermos intencionais em nossa seleção 
própria da tecnologia que fazemos uso (como líderes empresariais, 
governamentais, ou consumidores) e aprender a viver com menos 
regras claras: a transformação é a nova regra, mas ela não precisa ser 
ansiogênica e pode trazer grandes oportunidades. 

Neste ano, precisamos descrever melhor os cenários positivos que 
queremos, como humanidade, construir por meio da tecnologia.

(*) - É Diretora de Inovação e Conhecimento da Troposlab, empresa especialista 
em inovação e intraempreendedorismo.
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Arrisco ou não arrisco. 
Eis a questão?

O ano de 2022 será 
da renda fixa? É para 
esta pergunta que 
todos os investidores, 
sejam eles pessoas 
físicas ou jurídicas, 
procuram orientação

Mas, para respon-
dê-la, precisamos 
fazer uma avaliação 

das principais variáveis que 
tendem a impactar, não 
somente a nossa economia, 
mas a economia global nos 
próximos meses. Desconsi-
derando aqui as incertezas 
com relação à COVID-19 
- que podem mudar todo 
o contexto global -, alguns 
eventos são certos e devem 
dar o tom aos negócios. 

Internamente, podemos 
destacar três fatores prin-
cipais: as eleições presiden-
ciais - e as relativas propostas 
apresentadas pelos candi-
datos no que se refere aos 
programas de transferência 
de renda e os consequentes 
impactos nas contas públi-
cas; o controle da inflação 
e crescimento econômico. 
Todos estes fatores juntos 
podem causar turbulências 
no mercado de ações e gran-
des oscilações no câmbio. 

A cada nova pesquisa ou 
dado relativo à economia, 
certamente, veremos rea-
ções dos ativos e impactos 
nos investimentos. Mas 
lembrem-se: turbulência 
não derruba avião. Neste 
contexto, há dois indicadores 
referentes à nossa econo-
mia que podemos dar como 
certos: a inflação continuará 
elevada e o Banco Central 
intensificará o aperto mone-
tário. Claro que não podemos 
desconsiderar que cenários 
de grandes oscilações e 
incertezas proporcionam 
boas oportunidades para 
investimentos. 

Porém, o investidor precisa 
estar bem consciente dos ris-
cos aos quais estará exposto. 
A gestão de riscos é, ainda 
mais, importante! E a gestão 
adequada dos riscos é uma 
para os períodos de volatili-
dade bem comportada, mas 
é outra para os períodos de 
stress. As métricas usadas no 
primeiro devem ser diferen-
tes das usadas no segundo. 

Depois de um ano com juro 
real negativo, quando a in-
flação oficial superou a casa 
de 10% e a taxa de juros 
básica da economia superou 
10%, é hora de recompor as 
carteiras. 

Os cenários de curto e mé-
dio prazos projetam um ano 
de grandes oscilações, onde 
a renda fixa (res)surge como 
uma opção interessante para 
o investidor. As previsões 
indicam uma inflação mais 
controlada em 2022, em 
torno de 5%. Já a Selic deve 
chegar a 12,25%, de acordo 
com o último Boletim Focus. 
Caso a inflação fique ligei-
ramente acima do previsto 
atualmente, o cenário sugere 
um juro real positivo na casa 
de 6%. 

Os títulos públicos, que 
já são ofertados com taxas 
prefixadas pouco abaixo de 
12% ao ano, devem pagar 
mais prêmio ao investidor. 
Há ainda uma ampla varieda-
de de papéis de renda fixa, 
como CDBs, debêntures, 
CRIs, CRAs, LCI, LCA que 
oferecem retornos positivos 
e riscos baixos. Em resu-
mo, retorno positivo, sem 
grandes riscos, recompondo 
possíveis perdas acumuladas 
em 2020 e 2021. O contexto 
brasileiro é semelhante ao vi-
venciado por outras grandes 
economias. 

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, as preocupações 
são muito semelhantes. Além 
da inflação americana estar 
no maior patamar desde 
1982, a condução da políti-
ca monetária pelo Federal 
Reserve e os programas de 
transferência de renda são 
mais alguns fatores que 
impactarão o desempenho 
dos investimentos em 2022. 
Diante de todos estes fatores, 
diversificar continua sendo 
a melhor pedida e os ativos 
de renda fixa devem ganhar 
prioridade. 

É preciso traçar os objeti-
vos de 2022 e evitar mudan-
ças abruptas na carteira ao 
longo do ano. Com planeja-
mento e foco no longo prazo, 
2022 tende a ser um ano 
positivo, mesmo com todos 
os solavancos já esperados. 

(*) - É diretor de Relações 
Institucionais da LUZ Soluções 
Financeiras (www.luz-ef.com).

Leonardo Ozorio (*)

em Desenvolvimento Web do país, inspirado nas melhores instituições, 
como Harvard, Stanford e MIT. A iniciativa, que tem como premissa 
que todos os alunos aprovados no processo seletivo façam o curso 
independente de sua condição financeira, ainda oferece oportunidade 
de bolsa remunerada de auxílio aos estudos. O programa transforma 
profissionais não técnicos em desenvolvedores de aplicativos para web 
e tem como base metodologias práticas, baseadas em projetos de em-
presas, combinados com mentorias. A duração é de seis meses: metade 
dedicada à formação intensiva dos alunos; e, os últimos três, voltados 
à aceleração de carreira dos profissionais. Mais informações: (https://
www.sirius.education/webdevpr).

E - Relação entre Contadores
O investimento de R$ 200 milhões feito pela IOB, smart tech que une 
conteúdo e tecnologia a serviço do universo contábil, foi bem recebido 
pelo mercado que já enxerga o potencial dos novos produtos em for-
talecer a relação entre contadores e seus clientes, especialmente nas 
pequenas e médias empresas. As novas soluções envolvem segmentos 
distintos, mas que se complementam, como banco digital, crédito, se-
guros e sistema de cobranças, também os setores de cyber segurança e 
plataforma inteligente de benefícios, gestão de documentos online com 
segurança e assinatura digital com tecnologia blockchain, além de uma 
comunidade colaborativa de profissionais contábeis. Todas são capazes 
de promover a expansão e integração de serviços contábeis em um nível 
de transformação digital jamais visto pela área até agora. Confira em: 
(https://tech.iob.com.br/).

F - Parceira Adobe 
A Accenture Brasil foi reconhecida com o maior número de prêmios no 
Adobe Latam Partner Recognition 2021. Na categoria DX Partner, que 
traz os parceiros que implantaram a maioria das soluções da Adobe, já 
é o segundo ano em que a empresa chega no primeiro lugar. Na edição 
de 2020, o prêmio foi concedido à Nectar Consulting, marca da Experity, 
empresa recentemente adquirida pela Accenture Interactive. Em 2022, 
a premiação acontece quando a empresa já integra a Accenture. O outro 
prêmio foi o Expert Partner, ou seja, o parceiro com mais certificações. 
Outras informações: (https://www.accenture.com/br).

G - Varejo Filantrópico
Doar centavos para ONGs quando se está finalizando uma compra no 
caixa. Foi com essa ideia que o economista Ari Weinfeld decidiu trazer 

A - Seleção de Bolsistas
A Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) abriu processo seletivo para o 
ingresso de bolsistas nas Habilitações Profissionais Técnicas de Nível Mé-
dio de Técnico em Administração, Técnico em RH e Técnico em Serviços 
Jurídicos, no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Serão oferecidas, ao 
todo, 120 bolsas integrais. As inscrições podem ser feitas pelo site (https://
fundacaofat.org.br/). O candidato deve escolher o curso de interesse, se 
inscrever e enviar a documentação necessária. Depois de confirmada a 
inscrição, passará por uma prova de conhecimento online.  Os três cursos 
terão duração de um ano, com variação apenas na carga horária.

B - Busca por Motorhomes
A maior busca também se deve à mudança de perfil de viajantes de 
motorhome, no Brasil. Segundo pesquisa inédita realizada pela Estrella 
Mobil Motorhomes, localizada em Santa Branca/SP, enquanto em 2019 
cerca de 80% dos compradores eram aposentados e profissionais liberais, 
agora cerca de 35% dos compradores são pessoas mais jovens, que têm a 
possibilidade de trabalhar remotamente. Com o livre acesso a tendências 
do mercado de viagens, o público passou a buscar novas maneiras de sair 
de casa e conhecer o mundo em segurança. Isso atraiu um perfil na faixa 
etária entre 20 e 40 anos, que gostou da novidade. Já existem aplicativos 
que orientam os viajantes sobre locais que oferecem toda segurança para 
paradas, como o MaCamp. Fonte: (www.estrella-mobil.com.br).

C -  Profissionais de Dados
A Dock, um dos principais players em tecnologia para meios de pagamentos 
e digital banking na América Latina, vai selecionar 64 participantes para o 
primeiro Dock Data Hackathon. O evento, online, acontece nos dias 19 e 
20 de março e propõe uma experiência de aprendizado e integração para 
desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas em big data. Os parti-
cipantes trabalharão em projetos reais relacionados à área de pagamentos 
digitais e aqueles que concluírem os desafios poderão ser convidados a 
trabalhar na Dock. As equipes que desenvolverem os melhores projetos 
serão premiadas com Kit Gamer (Mesa, cadeira, monitor, teclado e mouse) 
ou Laptop. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pelo site: 
(https://www.dockdatahackathon.com.br/index.html).

D - Programação Web
A Sirius, escola de formação em tecnologia, acaba de lançar um modelo 
inclusivo de educação tecnológica, ao oferecer a primeira Fellowship 

para o Brasil o modelo de microdoação, pelo arredondamento de centavos 
no checkout de uma compra, que já é bastante difundido nos EUA e em 
países europeus. O projeto chamado Movimento Arredondar, ganhou 
redes adeptas ao programa, tais como:  Burger King Brasil, Petz, GOL 
Linhas Aéreas, Pão de Açúcar, Minuto, Extraplus Supermercados, Po-
peyes, NK Store, Corello, Shoulder, Track & Fields, Tricard, Havaianas 
e Spoletto. O objetivo é o de ampliar a cultura de doação dos brasileiros. 
A iniciativa  já implementou o programa em 1,5 mil estabelecimentos 
varejistas, obtendo mais de 40 milhões de atos de doações e mais de 8 
milhões de reais arrecadados. Saiba mais em: (www.arredondar.org.br).   

H - Energias Renováveis 
O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, anuncia mais 
um passo dentro do seu compromisso de crescer de forma sustentável 
no mercado nacional. Dando continuidade aos investimentos realizados 
no estado de São Paulo nos últimos 3 anos, que já somam mais de R$ 
1,7 bilhão, a empresa anuncia um novo aporte de R$ 320 milhões para 
reforçar sua agenda de melhores práticas ambientais e sociais, e seu 
plano de expansão no estado, que inclui a modernização das cervejarias 
localizadas nas cidades de Itu, Jacareí, Araraquara e Campos do Jor-
dão. Na frente ESG para as unidades produtivas, o investimento será 
direcionado à ampliação do uso de energias renováveis, a exemplo das 
caldeiras de biomassa, e ao ganho de eficiência hídrica. 

I - Dispositivos Móveis
Líder de mercado em soluções para gerenciamento de dispositivos móveis 
corporativos, a Pulsus estará presente com estande no espaço do Brasil, 
durante o MWC Barcelona (https://www.mwcbarcelona.com/), o maior e 
mais influente evento de conectividade do mundo, que acontecerá entre 
os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Escolhida pela segunda vez para 
representar o país no congresso, a solução da startup é reconhecida por 
possibilitar aumento de produtividade, eficiência, segurança de dados 
e economia para equipes e operações que utilizam dispositivos móveis. 
O evento espera reunir mais de 1.500 expositores, representando as 
principais empresas líderes mundiais do setor, 1.000 palestrantes e 
participantes de 150 países. Outras informaçõe: (https://pulsus.mobi/).

J - Digitalização de Negócios
Para quem não sabe ainda por onde começar e se interessa pelo 
modelo de franchising, há opções viáveis financeiramente para quem 
quer ter o próprio negócio com um investimento baixo. Um deles 
está ligado à transformação digital e à oportunidade de oferecer uma 
plataforma completa para que estabelecimentos possam se digitalizar. 
Trata-se da franquia da Hyperlocal, holding especialista em digita-
lização de negócios que possui no portfólio as marcas Avec, Go2Go, 
Timo e Wow, e que oferece as soluções digitais para os mercados de 
beleza e wellness (salões, clínicas de estética, barbearias, spas, etc), 
restaurantes, bares e estabelecimentos que fazem entregas no geral, 
além dos mercados pet e de pagamentos. Saiba mais em  (https://
www.hyperlocal.com.br/).

Com o resultado, o 
indicador chegou a 
77 pontos em uma 

escala de zero a 200 pontos, 
o maior nível desde agosto do 
ano passado. A alta da taxa 
foi puxada, principalmente, 
pelo Índice de Expectativas, 
que mede a confiança dos 
consumidores em relação 
ao futuro e que subiu 3,8 
pontos. 

Com isso, o subíndice 
chegou a 84,5 pontos, 
principalmente devido 
ao bom desempenho do 
componente intenção de 
compras de bens duráveis 
próximos meses. O Índice 
da Situação Atual, que 
mede a confiança no pre-

A alta foi puxada pela taxa que mede confiança 
em relação ao futuro.

O INSS publicou, no 
Diário Oficial da União de 
ontem (22), uma portaria 
que antecipa o cronogra-
ma de pagamento dos be-
nefícios previdenciários 
e assistenciais a pessoas 
que têm residência ou 
domicílio bancário nos 
municípios de Canapi, 
em Alagoas, Teresina de 
Goiás, em Goiás, e Petró-
polis, no Rio de Janeiro. 
A medida, adotada en-
quanto perdurar o estado 
de calamidade pública 
nessas localidades, vale 
para o cronograma de 
pagamentos a partir de 
março. 

O valor corresponde 
a uma renda mensal do 
benefício devido, excetu-
ados os temporários, me-
diante opção da pessoa 
(ou de seu procurador, 
tutor ou curador) entre 
os dias 25 de março e 31 
de maio de 2022. Só te-
rão acesso aos efeitos da 
medida os beneficiários 
que, na data de reco-
nhecimento do estado 
de calamidade pública, 
tinham residência ou 

Desaceleração da 
China deve afetar 
Brasil

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
disse que a desaceleração da 
economia da China deverá 
dificultar o crescimento do 
Brasil e dos demais países da 
América Latina. A pandemia, 
a crise imobiliária chinesa 
e o envelhecimento de sua 
população estão entre os 
principais fatores da queda de 
crescimento do país asiático.

“Acho que a preocupação é 
que um crescimento menor 
na China possa dificultar o 
crescimento da América Lati-
na e o crescimento do Brasil. 
Acho que o ponto principal é 
entender que esse processo 
vai acontecer de tal forma, e 
tomar as medidas, e se rein-
ventar para que isso tenha o 
mínimo de efeito possível”, 
disse o presidente do BC, em 
palestra online promovida 
pelo Canal AgroMais.

“A gente começa a ver, e a 
própria autoridade chinesa 
tem dito, que a gente vai ver 
um crescimento da China 
mais perto do crescimento 
mundial, não tão descola-
do, ainda que seja acima”, 
acrescentou, ao destacar que 
a tendência de inflação no 
Brasil ainda é de crescimento 
e que o aumento de preços no 
país está sendo impulsionado 
principalmente pela área de 
energia (ABr).

Confiança do consumidor 
atinge maior nível desde agosto
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 
2,9 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano
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Auxílio Brasil nas faixas de 
renda mais baixas, perspec-
tivas mais favoráveis sobre o 
mercado de trabalho e situa-
ção econômica que voltaram 
a ficar mais otimistas, com 
indicadores superando o 
nível neutro de 100 pontos. 

Mas é preciso ter cautela, 
o nível ainda é muito baixo 
em termos históricos e o 
comportamento volátil dos 
consumidores nos últimos 
meses mostram que a in-
certeza elevada tem afetado 
bastante a manutenção de 
uma tendência mais clara da 
confiança no curto prazo”, 
explica a pesquisadora Vivia-
ne Seda Bittencourt, em nota 
divulgada pela FGV (ABr).

sente, também subiu (1,5 
ponto) e chegou a 67,6 
pontos. Apesar da alta, 
este subíndice ainda está 

em patamar muito baixo 
em termos históricos.

“O resultado positivo pode 
ter sido influenciado pelo 

INSS antecipa benefícios em cidades 
em estado de calamidade pública

domicílio bancário nessas 
localidades.

Caso a pessoa não conste 
da relação emitida pelo 
INSS às unidades bancá-
rias pagadoras, ela poderá 
requerer a antecipação em 
qualquer agência da Previ-
dência Social. A liberação 
do crédito será imediata, 
após a formalização, pela 
instituição financeira. 
Caso seja realizada por 
correspondente bancário, 
a liberação deverá ocorrer 
no prazo máximo de cinco 
dias úteis.

A antecipação desses 
valores deverá ser ressar-

cida em até 36 parcelas 
mensais fixas, “mediante 
desconto no benefício 
ordinariamente devido, 
a ser iniciado a partir do 
terceiro mês seguinte ao 
da antecipação, sem qual-
quer custo ou correção 
monetária”. No caso de 
benefícios cuja cessação 
esteja prevista para ocor-
rer em data anterior à 
36ª parcela, a quantidade 
de parcelas deverá ser 
adequada, “de modo a 
propiciar a quitação total 
da antecipação ainda na 
vigência dos referidos 
benefícios” (ABr).
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A medida vale para Canapi (AL), Teresina de Goiás (GO) e 
Petrópolis (RJ).
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OpiniãO
A corrida do ouro solar

O setor de energias 
renováveis sempre 
enfrentou diversos 
percalços para se 
consolidar no país. 

Muitos investidores 
sempre alimenta-
ram inseguranças 

para projetos na área, mas 
os ventos devem mudar 
com a recente notícia so-
bre o fim do subsídio para 
consumidores que buscam 
gerar sua própria energia, 
de acordo com lei sancio-
nada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, em janeiro.

Para aqueles que já pos-
suem atualmente as estru-
turas instaladas, a proposta 
mantém a isenção de en-
cargos até 2045; o mesmo 
está previsto para quem 
está instalando e solicitar 
acesso à rede das distribui-
doras até 12 meses após a 
publicação da nova norma. 
Já para os clientes novos, 
a cobrança das taxas será 
gradativa: o repasse dos 
encargos começa em 15% 
em 2023, e sobe aos poucos 
até atingir 100% em 2029.

Além disso, o projeto de 
lei institui o Programa de 
Energia Renovável Social, 
que será destinado a inves-
timentos na instalação de 
sistemas fotovoltaicos para 
geração de energia solar e 
de outras fontes renováveis 
aos consumidores de baixa 
renda.

Esta regulamentação 
deve fomentar uma ver-
dadeira corrida pelo ouro 
solar em 2022, uma vez 
que a energia fotovoltaica 
se tornou extremamente 
vantajosa: além de gerar 
uma economia que varia 
de 50% e 98% na conta de 
luz, a redução em impos-
tos também se apresen-
ta significativa. Isso sem 
mencionar a questão da 
sustentabilidade, já que 
o sol proporciona energia 
100% limpa. 

Por conta de tudo isso, 
a expectativa é que os 
projetos voltados para 
geração de energia solar 
deslanchem de forma notá-
vel, sobretudo pela alta da 
energia elétrica observada 
pelos consumidores. Cálcu-
los preliminares da Aneel 
apontam que as tarifas de 
energia podem subir, em 
média, 16,68% em 2022, 
principalmente por conta 

da crise hídrica que o país 
enfrenta.

Hoje, Brasil integra a lista 
dos 20 países com maior 
capacidade instalada ope-
racional em sistemas foto-
voltaicos. Segundo dados 
da Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltai-
ca, a Geração Distribuída 
cresce a uma taxa média 
de 230% ao ano em todo 
o país. De 2019 até agora, 
o Brasil passou de apenas 
1 GW de potência insta-
lada de GD proveniente 
de fonte solar, para 3 GW. 
Já com relação à Geração 
Centralizada (GC), também 
há crescimento expressivo. 

O país registra uma potên-
cia instalada de aproxima-
damente 3 GW, equivalente 
a 1,6% da matriz elétrica 
brasileira. O mercado está 
evoluindo e temos muito 
a crescer, principalmente 
porque os sistemas foto-
voltaicos permitem que a 
geração de energia se torne 
descentralizada. 

Isso significa que consu-
midores que antes apenas 
consumiam energia, agora 
podem se tornar geradores. 
Isso proporciona melhoria 
expressiva das redes de 
distribuição, que precisam 
se tornar mais modernas e 
inteligentes, com melhor 
resposta a demanda, redu-
ção de perdas e aumento de 
qualidade da energia.

Assim como eu, os entu-
siastas da energia limpa es-
tão enxergando novos tem-
pos para o setor. A procura 
por projetos desta natureza 
está cada vez maior, sobre-
tudo pelo entendimento de 
que as opções alternativas 
frente às convencionais 
não se resumem somente 
à economia, mas também à 
previsibilidade e ao cuidado 
com o meio ambiente. O 
uso da energia solar ofe-
rece diversos benefícios 
ambientais, e uma de suas 
vantagens é a capacidade 
de renovação e a redução 
das emissões de gases de 
efeito estufa. 

Por tudo isso, a corrida 
pelo ouro solar já começou. 
Até o final do ano, vamos 
ver o resultado disso, com a 
perspectiva de que o Brasil 
se torne uma verdadeira re-
ferência quando o assunto 
é energia renovável.

 
(*) - É CEO da Kinsol Energias 

Renováveis.

Maurício Crivelin (*)

News@
Havan Labs abre mais de 100 vagas com 
opção home office

@A Havan está com mais de 100 vagas abertas para o Havan Labs, 
laboratório de tecnologia da varejista. Os contratados poderão 

atuar na matriz da empresa, em Brusque (SC) ou ainda, de maneira 
remota em home office. As vagas abertas incluem oportunidades para 
Analista DevOps, Arquiteto de Software, Desenvolvedor C#/.Net, De-
senvolvedor Mobile Kotlin, Desenvolvedor Mobile Swift, Desenvolvedor 
React/Angular, Designer UX/UI, Scrum Master, entre outros. O gerente 
do Havan Labs, Valter Soares, enfatiza que a remuneração acompanha 
a realidade do mercado e destaca que, entre os diferenciais, está o 
crescimento exponencial da varejista (https://lnkd.in/dVHsyd2e).

Mentoria para apoiar jovens negras

@Pelo terceiro ano consecutivo, Seda está oferecendo oportuni-
dades para jovens negras, entre 16 e 26 anos, que buscam tirar 

seus sonhos do papel. Com 1.000 novas vagas para mentorias em 
grupo online e gratuitas, o projeto visa empoderar jovens de diferentes 
regiões do Brasil, auxiliando-as a criar planos poderosos para realiza-
rem seus sonhos, sejam eles entrar na faculdade, apoiar uma causa 
social, empreender ou até trabalhar em algo que almeja. O programa 
de mentoria “Planejando Meus Sonhos”, em parceria com o Instituto 
Plano de Menina, é liderado por mentoras profissionais (https://www.
unilever.com.br/brands/beauty-personal-care/seda/).

TI

Os maiores erros nos programas de capacitação 
em Tecnologia de grandes empresas

Se a gente passa a vida inteira falando em humanizar a tecnologia, por que na educação precisamos tratar as 
pessoas como robôs? Maioria dos cursos garante a parte técnica, inclusive na área de e-commerce, mas se 
esquece de treinar criatividade, visão empreendedora, habilidades de negócio e emocionais

AI/Hiperdados
Hugo Alvarenga (*)

A falta de profissionais qualificados 
para preencher vagas no merca-
do de inovação e tecnologia é 

mundial. Tão desesperadora que, há 
algum tempo, uma fintech israelense 
divulgou suas vagas de forma inusitada. 
Estampou as oportunidades em diver-
sos outdoors espalhados pela região 
de Tel Aviv – isso mesmo que você 
leu, o bom e velho outdoor. No Brasil, 
se nada for feito, a tendência é que a 
falta de gente qualificada exploda. De 
acordo com estimativas da McKinsey, 
o déficit dos profissionais de tecno-
logia deve ultrapassar um milhão de 
pessoas até 2030. Em um país que tem 
no desemprego um dos seus maiores 
dramas, mercados com excesso de 
vagas podem transmitir uma falsa ideia 
de tranquilidade.

Falsa porque a demora por encon-
trar um profissional qualificado atrasa 
investimentos e pode até impedir uma 
empresa de assinar novos contratos, re-
sultando na perda de competitividade. 
Sem formar os times que precisa, não 
tem como realizar um planejamento 
adequado e corre-se o risco de sobre-
carregar os times atuais, prejudicando 
a satisfação dos colaboradores.

Uma das principais soluções ofereci-
das pelas próprias startups e empresas 
de tecnologia tem sido a criação de 
cursos de capacitação para gente dis-
posta a entrar no mercado. O que tenho 
observado, porém, é que as empresas 
poderiam obter um melhor proveito 
dos cursos que oferecem. Muitas criam 
uma formação exclusivamente técnica 
dentro da tecnologia. Em Programação, 
por exemplo, uma grade de aulas toda 
voltada à replicação de técnicas, códi-
gos, modelos. O conteúdo é ensinado 
para o profissional repetir, aprender 
e repetir, copiar e colar. E esse é o 
primeiro erro.

Se a gente passa a vida inteira falando 
em humanizar a tecnologia, por que na 
educação precisamos tratar as pessoas 
como robôs? Na maioria desses cursos, 
não existe uma visão de atendimento 
ao cliente, de perceber o que o cliente 
de tecnologia deseja, de entender que o 
que fazemos é parte de uma estratégia 
maior, visão de negócios, empreen-

dedorismo, criatividade. No caso do 
e-commerce, muitos alunos terminam 
um curso sem captar de que forma 
seu trabalho interfere em resultados 
de venda, recorrência de compra, ou 
até como ele pode crescer na carreira, 
trazer clientes para uma empresa.

A cultura digital é diferente. Prova 
todos os dias que o efeito de formar 
“peças da engrenagem” é pequeno, se 
comparado a capacitar pessoas para 
que se tornem as inventoras das peças 
– e da engrenagem inteira.

Outro ponto a que se deve estar 
atento ao montar um curso de capaci-
tação em tecnologia e inovação na sua 
empresa é a oportunidade de convidar 
os próprios profissionais da organi-
zação para dar aulas. Você até pode 
completar o corpo docente com outros 
professores, de fora da companhia, mas 
se um profissional que já trabalha ali 
tiver o desejo de contribuir será um 
grande passo.

A participação nesse tipo de pro-
grama costuma motivar os times in-
ternos, que veem na transmissão do 
conhecimento um senso de propósito. 
Além disso, é uma forma de incorporar 
nas aulas a cultura corporativa, o que 
ajuda caso se queira contratar alunos 
do curso depois.

Mais um ponto que observo tem a ver 
com a escolha de cases apresentados 
nas aulas: eles são quase todos muito 

“perfeitos” e, no fim, o aluno é apresen-
tado apenas ao que deu certo. Ao sair do 
curso, certamente vai se deparar com 
um desafio de tecnologia real, quando 
observará que escrever códigos não é 
acertar de primeira. Devido à pouca 
experiência de mercado, pode acabar 
frustrado, não saber como reagir, de-
sistir. E aí logo passa a considerar a 
tecnologia um bicho de sete cabeças. 
É a última coisa que queremos.

O primeiro passo para transformar 
o Brasil em um país de profissionais 
digitais, como já somos do futebol, é 
criar intimidade, proximidade com a 
inovação. Um código que você escreve 
pode dar problema e exigir que passe 
um dia inteiro tentando descobrir o 
que deu errado. Isso é o mais comum 
e o desenvolvedor, portanto, tem que 
aprender a lidar com seu desconheci-
mento, seus erros, sua capacidade de 
aprendizado e de persistir até acertar. 
Em resumo, as habilidades de um curso 
de inovação e tecnologia também pre-
cisam ser emocionais.

Quando você oferecer um curso 
de capacitação, não deve preparar o 
profissional apenas para trabalhar na 
sua empresa. Tem que preparar para 
o mundo. É isso que vai dar a medida 
do que a sua organização será capaz 
de conquistar. 

 
(*) É sócio-fundador da b8one, laboratório de 

soluções digitais especializado em e-commerce e 
parceira estratégica do unicórnio VTEX, atuando 

para grandes marcas em 13 países. 

Uso de soluções de DLP mitigam 
ciberataques em empresas de TI

Com a Lei Geral da Proteção de 
Dados (LGPD) em vigor no Brasil, 
diversas empresas de TI (Tecnologia 
da Informação) viram suas demandas 
crescer devido à procura por soluções 
que garantissem a proteção dos dados. 
Mas, assim como qualquer negócio que 
faça uso de dados, essas mesmas em-
presas de TI também podem ser alvos 
de vazamento de informações.

 
Entre os dados sensíveis que as 

empresas do setor de tecnologia 
armazenam e que estão suscetíveis, 
ou seja, precisam de proteção contra 
ataques, estão os de propriedade 
intelectual, como direitos autorais e 
segredos comerciais, assim como as 
informações de identificação pessoal, 
os dados de colaboradores e os rotei-
ros de produtos, entre outros.

 
Com a ida dos colaboradores para o 

home office ou mesmo no modelo hí-
brido, eles passaram a enfrentar novos 
desafios na realização de tarefas, nos 
quais precisaram improvisar soluções 
em tempo real - na maioria das vezes 
usando aplicativos e softwares não 
autorizados. Com isso, o sistema e os 

de violação de dados, a conformidade 
regulatória com a LGPD e a mitigação 
de ameaças internas. Por meio dessas 
ferramentas, é possível, com  políticas 
pré-definidas, inclusive de compliance, 
bloquear informações desejadas, isto é, 
impossibilitando que os dados escolhi-
dos sejam repassados via e-mail, USB 
e impressos, entre outros. Além disso, 
as empresas podem usar o software 
de DLP para monitorar informações 
confidenciais.

 
O risco com o vazamento de infor-

mações é algo que virou rotina nas 
empresas. Portanto, as organizações de 
TI não devem ficar preocupadas apenas 
em oferecer proteção a seus clientes, 
mas também pensar em sua rotina e os 
desafios que existem em seus sistemas. 
Atitudes, como lembrar os funcionários 
das melhores práticas de segurança, so-
madas ao uso de soluções tecnológicas, 
como a de DLP, ajudam a manter um 
ambiente interno ainda mais seguro.

 
Cristina Moldovan é gerente de desenvolvimento 

de negócios e vendas do Endpoint Protector by 
CoSoSys, companhia mundial desenvolvedora 

de sistemas de prevenção contra perda de dados 
(DLP, do inglês Data Loss Prevention), que detém 

como carro-chefe a solução Endpoint Protector.

dados ficaram mais expostos. Além des-
sa vulnerabilidade, as empresas ainda 
precisam lidar com ameaças internas e 
colaboradores mal-intencionados que 
podem vender dados de soluções para 
as empresas concorrentes.

 
Uma alternativa para evitar tais danos 

é a adoção de soluções de Data Loss Pre-
vetion, DLP, (em português, Prevenção 
de Perda de Dados), que proporcionam 
às empresas de TI a redução do risco 

Hugo Alvarenga,  
sócio-fundador da b8one. 

Cristina Moldovan



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

BRUNO QUARTAROLLI DE SOUZA MARQUES, estado civil solteiro, profissão as-
sistente sac 1, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/230.FLS.268 LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(04/11/1994), residente e domiciliado Rua Manuel Inácio de Loiola, 521, bloco 14-B, 
apartamento 21, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson de Souza Marques e de 
Cristina Maria Quartarolli de Souza. KRISLAINE MACEDO SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão assistente sac 1, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/300.FLS.081 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e oito (07/02/1998), residente e domiciliada Rua Manuel Inácio de Loiola, 521, bloco 
14-B, apartamento 21, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Vitor da Silva e de 
Marilene Gonçalves de Macedo Silva.

TIAGO RODRIGUES QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em Vitó-
ria da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.030 2º OFÍCIO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia treze de junho de mil novecentos e 
oitenta e sete (13/06/1987), residente e domiciliado Rua Osmano Ungaretti, 71, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Santos Queiroz e de Alzilene 
Rodrigues Queiroz. NATHÁLIA ALENCAR BUENO, estado civil solteira, profissão ope-
radora de caixa, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/135.FLS. 178 GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (29/05/1995), residente e domiciliada Rua Osmano Ungaretti, 71, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto Bueno e de Maria Shirleide Alencar 
Fausto Bueno.

MARIANA ROSA PIRES, estado civil solteira, profissão gerente assistente, nascida no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.097-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e dois (26/05/1992), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 211, apartamento 14-B, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Teresa Rosa Pires. FLÁVIA 
ANGÉLICA VIEIRA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão operadora de telemar-
keting, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil 
novecentos e oitenta e seis (18/08/1986), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 
211, apartamento 14-b, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Celso Teixeira e de Wandira Vieira dos Santos Teixeira.

FERNANDO COSTA PACHECO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Presidente Dutra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/065.FLS.228 PRESIDENTE DUTRA/
MA), Presidente Dutra, MA no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(30/09/1993), residente e domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 1047, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Horlando Rodrigues da Silva Pachêco e 
de Maria Aparecida Costa Pacheco. AMANDA PAÔLA DOS SANTOS VIEIRA, esta-
do civil solteira, profissão autônoma, nascida em Campina Grande, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/075.FLS.172-1º OFÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB), Campina Grande, PB 
no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa (13/02/1990), residente e domici-
liada Rua Padre Antão Jorge, 1047, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Gilmar de Arruda Vieira e de Maria Claudia dos Santos Vieira.

GERSON MALATESTA, estado civil solteiro, profissão analista de projetos, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/128.FLS.040-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de ju-
nho de mil novecentos e noventa (10/06/1990), residente e domiciliado Rua Leoberto 
Leal, 221, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Mauri Mala-
testa e de Rosilene Braguim da Conceição Malatesta. DÉBORA DE OLIVEIRA BRITO, 
estado civil divorciada, profissão pedagoga, nascida em Arujá, neste Estado, Arujá, SP 
no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa (21/04/1990), residente e domi-
ciliada Rua Leoberto Leal, 221, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José de Brito e de Francisca de Oliveira Brito.

LUCAS MARCEL DA CRUZ SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pedreiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.296 JARDIM SÃO LUIZ/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de março de dois mil e um (18/03/2001), residente e domicilia-
do Rua Zorrilho, 65, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Raimunda da Cruz Sousa. LENAYRA FERREIRA LUSTOSA, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Barras, Estado do Piauí (CN:LV.A/049.FLS.252-BATA-
LHA/PI), Barras, PI no dia vinte e sete de abril de dois mil e um (27/04/2001), residente 
e domiciliada Rua Zorrilho, 65, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Venício Ferreira Lustosa e de Francisca de Lourdes Ferreira 
Dias.

CRISTIANO RODRIGUES BOAVENTURA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Taboão da Serra, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.056V-TABOÃO DA 
SERRA/SP), Taboão da Serra, SP no dia três de abril de mil novecentos e setenta 
e cinco (03/04/1975), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 426, 
casa 20, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Claudionor Jose Boaventura e de Terezinha Gonçalves Pinto Boaventura. GILVANEI-
DE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Inhapi, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A/011.FLS.128V-MATA GRANDE/AL), Inhapi, AL no dia 
quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e seis (14/11/1976), residente e 
domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 426, casa 20, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Rodrigues Sobrinho e de Neci 
Rodrigues da Silva.

LEONARDO OLIVEIRA BORGES, estado civil solteiro, profissão nutricionista, nascido 
no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/125.FLS.264-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (08/01/1992), residente e domi-
ciliado Rua Félix Capella, 28, apartamento 53-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Ribeiro Borges e de Izabel Oliveira Bor-
ges. FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Itapeva, neste Estado (CN:LV.A/144.FLS.517 ITAPEVA/SP), Itapeva, SP no 
dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e seis (25/07/1996), residente e 
domiciliada Rua Félix Capella, 28, apartamento 53-A, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Elias de Oliveira e de Vilma Alves 
Prudente de Oliveira.

TIAGO DE ABREU AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.278 MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (07/08/1982), residente e 
domiciliado Rua Isidoro de Lara, 265, apartamento 34-C, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Olimpio Azevedo e de Lindi-
nalva de Abreu Azevedo. VERA LÚCIA DIAS ONOFRE, estado civil solteira, profissão 
logística, nascida em Rio Branco, Estado do Acre (CN:LV.A/050.FLS.193-3º OFÍCIO DE 
RIO BRANCO/AC), Rio Branco, AC no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta 
e três (06/10/1983), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 265, apartamento 34-
C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge 
Onofre e de Raimunda Dias Onofre.

TIAGO NAVARRO SALVADOR, estado civil divorciado, profissão auxiliar técnico JR, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de 
mil novecentos e noventa (24/02/1990), residente e domiciliado Rua Marcus Vinícius 
Fernandes, 178, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Salvador e 
de Meire Navarro Salvador. INGRID SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
operador de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/080.FLS.094-VILA 
MARIA/SP), São Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(13/10/1993), residente e domiciliada Rua Marcus Vinícius Fernandes, 178, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walter Graciano de Souza e de Adelia Maria 
Silva de Souza.

ALESSANDRO DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pro-
dução, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.080-VILA GUILHERME/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(14/08/1997), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 798, apartamento 32-
E, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Xavier de Sousa e de Gidailda 
dos Santos Correia. CAROLINE CAMPOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.231-TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (30/12/1995), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 798, apartamento 
32-E, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Pedro de Souza e de Simo-
ne Amelia Campos de Souza.

GABRIEL DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão atendente operacional, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/353.FLS.146 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e nove (16/09/1999), residente e 
domiciliado Rua Serrana, 497, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Valdenicio de Jesus Costa e de Regiane Lourenço da Silva Costa. NICOLY COUTI-
NHO BELCHIOR, estado civil solteira, profissão analista, nascida em São Paulo - Capi-
tal (CN:LV.A/260.FLS.091V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro 
de dois mil (06/11/2000), residente e domiciliada Rua Francisco José Alves, 91, bloco 
18, apartamento 21-B, Vila Paulista I, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar 
Belchior e de Altina Alves Coutinho.

MURILO ENDRIGO BENEDICTO SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Caieiras, neste Estado (CN:LV.A/030.FLS.081 CAIEIRAS/SP), Caieiras, SP 
no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (22/11/1988), resi-
dente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 251, bloco B, apartamento 54, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Aparecido Silva 
e de Celia Benedicto. DENISE ALMEIDA SANTIAGO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de escritório, nascida neste Distrito (CN:LV.A/173.FLS.216 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (18/12/1992), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 251, bloco B, apartamento 54, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walmir Nascimento 
Santiago e de Jesuina Almeida Santiago.

JULIANO DANTAS MENUSSI, estado civil solteiro, profissão gerente de serviços, nas-
cido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.333-PARI/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (22/02/1991), residen-
te e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 194, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Menussi e de Eliana Dantas de Oliveira Menussi. 
VANESSA ALEXANDRINO REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/330.FLS.250 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (29/12/1998), residen-
te e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 194, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Amaral Reis e de Rosana Aparecida 
Alexandrino Reis.

ROBSON MOREIRA FÉLIX DE LIMA, estado civil divorciado, profissão analista de sis-
temas, nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no 
dia vinte e oito de março de mil novecentos e setenta e quatro (28/03/1974), residente 
e domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 830, casa 06, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Daniel Félix de Lima e de Maria Marize Moreira de Lima. KATIANE OLIVEI-
RA BRITO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Parauapebas, Estado 
do Para, Parauapebas, PA no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(07/08/1985), residente e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 830, casa 06, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Martins Fagundes Brito e de Francisca Oliveira 
Brito.

CESAR AUGUSTO PACHECO CALISSI, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e oito (07/01/1968), residente e domiciliado Rua Imbacal, 481, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Calissi e de Dalva Pacheco 
Calissi. SIMONE FERREIRA SILVA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nas-
cida em Ouro Branco, Estado de Alagoas, Ouro Branco, AL no dia dezoito de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta (18/02/1980), residente e domiciliada Rua Imbacal, 481, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Bello da Silva e 
de Maria Sonia Ferreira da Silva.

KAIQUE DAVI BATISTA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido 
no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/260.FLS.265-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de novembro de dois mil (21/11/2000), residente e domiciliado Rua Pe-
dro José Ribeiro, 13, casa 05, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Leandro Francisco Gomes de Sousa e de Aricele Meire Batista. VITÓRIA SOUZA DE 
LIMA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida no Subdistrito Tucuruvi, nesta 
Capital (CN:LV.A/466.FLS.130 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
agosto de dois mil e três (27/08/2003), residente e domiciliada Rua Pedro José Ribeiro, 
13, casa 05, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Edson de 
Lima Junior e de Luana Eclair de Jesus Souza.

LUCAS BATISTA MOREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fissão agente de processos e negócios, nascido neste Distrito (CN:LV.A/309.FLS.246-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e 
oito (11/05/1998), residente e domiciliado Rua Carambola, 84, bloco A, apartamento 
34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo 
Cardoso do Nascimento e de Monica Batista Moreira. TALITA DUARTE DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em São João de 
Meriti, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/055.FLS.214-2º DISTRITO DE SÃO JOÃO 
DE MERITI/RJ), São João de Meriti, RJ no dia sete de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (07/04/1997), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 284, bloco C, aparta-
mento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marco Antonio Francisco dos Santos e de Rosinete Duarte dos Santos.

NAIONE MOURA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.055-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia oito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (08/10/1988), residente e domiciliado 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, torre 01, apartamento 65, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmir Farias dos Santos e de 
Neuza Rodrigues de Moura. INARA VITOR SOARES REIS, estado civil solteira, pro-
fissão analista comercial plena, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/099.FLS.201 
ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos 
e noventa e dois (12/06/1992), residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e 
Sousa, 129, torre 01, apartamento 65, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juvercilio Reis e de Katia Vitor Soares Reis.

FERNANDO SERRÃO PINTO, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido no 
Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/211.FLS.299 BUTANTÃ/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e dois (15/06/1992), residente 
e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 02, apartamento 25, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo de Oliveira Pinto e de Ana Nery Serrão 
Farias. DEBORA CRISTINA FERREIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/055.FLS.108-POÁ/SP), Suzano, SP no 
dia doze de março de mil novecentos e noventa e seis (12/03/1996), residente e do-
miciliada Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 02, apartamento 25, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Salatiel Teodosio Ferreira e de Debora Pereira da 
Silveira Ferreira.

PAULO ROBERTO MARINHO ORTUNE, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/115.FLS.060-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de julho de mil novecentos e oitenta e nove (17/07/1989), residente e domiciliado 
Rua São João Marcos, 234, casa 01, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Salvador Leoni Garcia Ortune e de Mirian Fatima Marinho Ortune. BARBARA 
RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida neste Distri-
to (CN:LV.A/164.FLS.156-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil no-
vecentos e noventa e dois (06/07/1992), residente e domiciliada Rua São João Marcos, 
234, casa 01, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elio Rodrigues 
Pereira e de Ana Paula da Silva.

PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/239.FLS.169 CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (23/04/1985), resi-
dente e domiciliado Rua Confissão, 72, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Regina Lucia Vieira de Souza. NEURACI ARAUJO SILVA, esta-
do civil solteira, profissão promotora, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/094.FLS.566-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA 
no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e seis (29/03/1986), residente 
e domiciliada Rua Confissão, 72, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marivaldo Araujo Silva e de Maria Eliete Araujo Silva.

RICHARD DE BRITO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedição, 
nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.045-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (16/05/1995), residente e domiciliado Rua Oswaldo Brandão, 183, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcos Ferreira e de Maria Antonia de Brito Ferreira. VANESSA 
PAULA MIGUEL DE PAIVA, estado civil solteira, profissão auxiliar operacional, nasci-
da em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/175.FLS.285-2º SUBDISTRITO OSASCO/SP), 
Osasco, SP no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e sete (07/06/1997), 
residente e domiciliada Rua Oswaldo Brandão, 183, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Valter Paulo de Paiva e de Rosangela Aparecida Miguel.

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquinas, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.097-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e seis 
(14/11/1996), residente e domiciliado Rua Pedro Canal, 02, Vila Gil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Amadeu Aparecido Lopes e de Maria Aparecida dos Santos Lopes. 
JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão operadora de telemar-
keting, nascida neste Distrito (CN:LV.A/297.FLS.171 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e sete (01/11/1997), residente e 
domiciliada Rua Ione Pinelli, 27, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vandival-
do Pinheiro de Souza e de Jeane Santos Oliveira.

DIEGO DUARTE DE JESUS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (22/09/1989), residente e domiciliado Rua Coração Brasileiro, 
80, apartamento 54-D, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Antonio de Jesus Filho e de Hosana Alzira Duarte de Jesus. LILIANE THAIS 
FERREIRA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.022-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (29/12/1992), residente 
e domiciliada Rua Juciri, 82, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Erivaldo da Conceição e de Francisca Ferreira da Conceição.

FRANCISCO JEFFERSON ARAUJO LOPES, estado civil viúvo, profissão analista de 
T.I, nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia vinte 
e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (23/01/1982), residente e domiciliado 
Rua Santa Marcelina, 703, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Abdoral Ribeiro Lopes e de Rita Célia Araujo Lopes. MARTHA FERREIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/150.FLS.009 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (03/09/1987), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 
179, bloco 43, apartamento 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jesse Araujo dos Santos e de Odete Ferreira dos Santos.

LUÍZ CEZAR DE SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e seten-
ta e nove (15/06/1979), residente e domiciliado Rua dos Maoris, 85, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Cezar de Souza e de Maria do Carmo Hypolito 
de Souza. DANIELA DE MATTOS, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.020-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta (16/03/1980), residente e domici-
liada Rua Domingos Lisboa, 104, apartamento 43-C, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair de Mattos e de Sueli Gabriela de Mattos.

MARCUS VINICIUS RIBEIRO BRAZ, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia oito de setembro de mil novecen-
tos e setenta e três (08/09/1973), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 
915, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudomiro Braz e de Teresa 
Ribeiro Braz. SIMONE DE SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica de farmácia, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/002.FLS.023/JABAQUARA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (31/01/1976), residente 
e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 915, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Carlos de Souza e de Jirlene Dos Santos Souza.

RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Re-
manso, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.059-REMANSO/BA), Remanso, BA no dia vinte 
e oito de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (28/12/1977), residente e domiciliado 
Praça Jandaira, 41, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Bartolomeu Borges de Oliveira e de Luiza Araujo Barreto. IVONETE RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Remanso, Estado da 
Bahia, Remanso, BA no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta (06/06/1980), residente 
e domiciliada Praça Jandaira, 41, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José da Silva Rocha e de Maria Rodrigues da Silva.

CESAR PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profissão professor de educação física, 
nascido em Andradina, neste Estado (CN:LV.A/045.FLS.175-ANDRADINA/SP), Andra-
dina, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta (28/08/1970), residen-
te e domiciliado Rua Rio Imburana, 274, apartamento 53-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de David Luiz Gomes e de Fátima de Jesus Pereira Gomes. FABIANA VIEIRA 
DE AQUINO FERREIRA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/062.FLS.212 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (04/07/1982), residente e domiciliada Rua Louro-Tinga, 182, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Magno de Aquino 
Ferreira e de Sonia Honorato Vieira.

IMER MARAVILHA BEDOYA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/240.FLS.291-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (03/02/1994), residente e domi-
ciliado Rua Desembargador Rocha Portela, 339, casa 03, Artur Alvim, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Patricio Bedoya Ribera e de Solange Maravilha Bedoya. RUT 
ABIGAYL RUIZ VIVAS, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em 
Libertador, Mérida - Venezuela, Libertador, Mérida Venezuela no dia trinta e um de agos-
to de mil novecentos e noventa e nove (31/08/1999), residente e domiciliada Rua Elói 
Porteli, 395, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pablo Emigdio 
Ruiz Vielma e de Mariana Vivas de Ruiz.

IGOR DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarregado de operações, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/516.FLS.165-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e nove 
(20/04/1999), residente e domiciliado Rua Cipó de Chumbo, 163, casa 02, Vila Progres-
so, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Mariano da Silva e de Ivanete de Sousa 
Silva. BIANCA ANCELMA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ope-
radora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/597.FLS.262-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de dois mil e dois (20/04/2002), resi-
dente e domiciliada Rua Cipó de Chumbo, 163, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rubens Ancelmo dos Santos e de Roseli Batista.

JHONATAN DE BARROS GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão vigia, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.230 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e três (02/04/1993), residente e 
domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 825, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio do Nascimento Gonçalves e 
de Andrea de Barros Gonçalves. DANIELE DE SOUZA PEJÃO, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em Cambará, Estado do Paraná (CN:LV.A/018.FLS.078-
CAMBARÁ/PR), Cambará, PR no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (24/01/1994), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 825, 
apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Daniel Frediane Pejão e de Maria Madalena de Souza Pejão.

GUSTAVO HENRIQUE JERONIMO, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/259.FLS.127-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e noventa e seis (22/07/1996), residente e domiciliado Rua 
Iososuke Okaue, 06, casa 03, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio José Jeronimo e de Maria José da Silva. VITÓRIA PICCOLI CAMPIONI, es-
tado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em Álvares Machado, neste Estado 
(CN:LV.A/048.FLS.125-ÁLVARES MACHADO/SP), Álvares Machado, SP no dia sete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (07/12/1999), residente e domiciliada 
Rua Maria Baumann Mendonça, 1000, bloco 12-A, apartamento 14, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Eli Campioni e de Rosimara do Carmo Piccoli.

RIOU KABONGO AMAYANDA, estado civil solteiro, profissão designer, nascido em Re-
pública Democrática do Congo - Congo, República Democrática do Congo - Congo no dia 
quatro de maio de mil novecentos e noventa (04/05/1990), residente e domiciliado Rua Agri-
mensor Sugaya, 551, bloco A, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Charle Kabongo e de Martine Kasenga. DORCA TXIBUABUA CACOMA, nascida em 
Dala, Lunda Sul - Angola, Dala, Lunda Sul - Angola no dia trinta de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e seis (30/12/1986), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, 
bloco A, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Crispino Cacoma.

FERNANDO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técni-
co de eletrônica, nascido em Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará (CN:LV.A/010.
FLS.050-DISTRITO DE AMANIUTUBA-LAVRAS DA MANGABEIRA/CE), Lavras da 
Mangabeira, CE no dia onze de fevereiro de mil novecentos e setenta (11/02/1970), re-
sidente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 65, apartamento 52-C, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vieira dos Santos e de 
Francisca Bezerra da Silva. LUCIANA LEOPOLDINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Ubatã, Estado da Bahia (CN:LV.A/154.FLS.106-TUCURU-
VI/SP), Ubatã, BA no dia vinte de abril de mil novecentos e setenta e oito (20/04/1978), 
residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 65, apartamento 52-C, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucinda Leopoldina da Silva.

DANILO SANTOS PIMENTEL, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.110-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia vinte 
e três de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (23/08/1994), residente e domi-
ciliado Rua Santo Antônio da Manga, 40, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sandra dos Santos Pimentel. MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO 
SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Tupanatinga, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/004.FLS.235-TUPANATINGA/PE), Tupanatinga, PE no dia vinte 
e nove de novembro de mil novecentos e setenta e seis (29/11/1976), residente e domi-
ciliada Rua Santo Antônio da Manga, 40, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Josué Francisco de Souza e de Maria Tereza do Nascimento.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ANTONIO WILTON RODRIGUES BENEVIDES, estado civil divorciado, 
profissão comerciante, nascido em Acopiara, CE, no dia (24/02/1963), residente e 
domiciliado no Jardim Robru, São Paulo, SP, filho de Pedro Azevedo Benevides e de 
Luiza Elisa Rodrigues Benevides. A pretendente: SHIRLEY SZOGYENYI, estado civil 
solteira, profissão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1978), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Szogyenyi e de Maria de 
Lurdes Szogyenyi.

O pretendente: LUAN DE OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Roberto da Cruz Ribeiro e de Maria Ivaneide Neres de Oliveira 
Ribeiro. A pretendente: JAQUELINE NASCIMENTO FONSECA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (21/09/1999), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Claudio Lemos Fonseca e de Vera 
Lucia Luiz do Nascimento Fonseca.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA BERNARDO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lucia de Oliveira Bernardo. A pretendente: CILENE 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (16/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antônio Carlos dos Santos e de Isabel Granja Oliveira.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de recepção, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Idelson de Souza Silva e de Fabiane 
Rodrigues de Souza Silva. A pretendente: SAMYRA FERNANDA SOARES PIMENTA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Andre William Pimenta e 
de Fatima Soares de Oliveira Pimenta.

O pretendente: MARCELO JOSÉ FERREIRA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Diógenes José Ferreira e de Cidália Rosa Ferreira. A pretendente: 
ROSA PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida 
em Boquira, BA, no dia (04/10/1962), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Joaquim Marcolino de Almeida e de Vitalina Pereira Macêdo.

O pretendente: ALEX SANDRO ALVES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão construtor 
civil, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/11/1976), residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de José Balbino da Silva e de Lindaura Alves da 
Silva. A pretendente: MICHELE NASCIMENTO COSTA, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Sergio Costa e de Edineia Cipriano Nascimento Costa.

O pretendente: MÁRIO HENRIQUE DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Piripiri, PI, no dia (02/01/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonino Pereira da Silva e de Maria das Dores Sousa Silva. A 
pretendente: ESMERALDA PEREIRA BARROSO, estado civil solteira, profissão cozi-
nheira escolar, nascida em Pedro II, PI, no dia (13/07/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Luis Barroso e de Marcina Alves Pereira Barroso.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Joaquim da Silva Filho e de Ana Lucia Rodrigues da 
Silva. A pretendente: JULIANA ANGELO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de produção, nascida em Suzano, SP, no dia (02/04/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Milton Dias Oliveira e de Cilsa 
Angelo dos Santos Oliveira.

O pretendente: JONATHAN RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson Luis da Silva e de Silvana Ribeiro. A pretendente: ALANIS 
VITÓRIA SPOSITO DA SILVA, estado civil solteira, profissão representante de atendi-
mento, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Alex da Silva e de Luciana Sposito.

O pretendente: JULIANO TEMÓTEO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão frentista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Roberto Barreto da Silva e de Maria da Aparecida Temóteo 
da Silva. A pretendente: PRISCILA DA SILVA PEDRO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (28/12/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Pedro e de Valdeilda José da Silva Pedro.

O pretendente: VICTOR CAMPELO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão profes-
sor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Ferreira de Oliveira e de Raquel Lima Campelo. A 
pretendente: LILIANE REGINA NUNES, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (24/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Nunes e de Terezinha Dantas Nunes.

O pretendente: JOHNATHAN LINS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de logística, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/07/2001), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lucio Lins de Araujo e 
de Rosangela Bosco da Silva. A pretendente: RUTH SEVERINA PACHECO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/2000), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Ribamar Pacheco e 
de Josefa Severina Cassiano.

O pretendente: ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Bispo de Araujo e de Maria do Carmo 
Pereira Araujo. A pretendente: IVANDA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorcia-
da, profissão cozinheira, nascida em Craibas, AL, no dia (24/06/1972), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gregorio Pereira da Silva e de 
Cecilia Tercila Pereira.

O pretendente: ADEMILSON BANQUIERI MANGERONA, estado civil divorciado, profis-
são comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Naldino Mangerona e de Julia Banquieri Mange-
rona. A pretendente: DEISE APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Manoel da Silva e de Cleuza 
Aparecida de Arruda.

O pretendente: ÉVERTON NUNES BRASIL, estado civil solteiro, profissão marceneiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Brasil de Sousa e de Maria da Conceição Nunes Brasil. A 
pretendente: EVELYN DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilmar dos Santos e de Edileia Santos da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO MARCOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de pedreiro, nascido em Poá, SP, no dia (10/12/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vair Jacinto da Silva e de Benedita das Dores 
da Silva. A pretendente: AMANDA CARVALHO SANTANA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio dos Santos Santana e de 
Simone Barbosa Carvalho Santana.

O pretendente: LEONARDO VIEIRA DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo da Silva Araujo e de Maria Aparecida Vieira da 
Silva Araujo. A pretendente: NAYRA BRUNO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são balconista de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Bruno de Oliveira e de Edite 
Gomes da Silva Ribeiro.

O pretendente: LUIZ MIGUEL SANTINI SOBRAL, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Jandira, SP, no dia (29/04/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Lucinaldo Silva Sobral e de Edna Santini. 
A pretendente: TATIANA LIMA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
dentista, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (21/04/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José dos Santos e de Maria do 
Carmo Gomes Lima Santos.

O pretendente: RAFAEL COSTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão eletri-
cista de manutenção, nascido em Poá, SP, no dia (10/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dilson Ferreira dos Santos e de Quitéria Costa dos 
Santos. A pretendente: TAISE OLIVEIRA ALVES DA ROCHA, estado civil solteira, pro-
fissão analista administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Felipe Santiago Alves da Rocha e 
de Tania Rosaria de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE MENDES BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Duarte Brandão e de Jaciara Mendes 
Pereira Brandão. A pretendente: HILMA LETICIA PASCHOAL HILARIO, estado civil di-
vorciada, profissão assessora comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Hilario e de Maria 
Estela Paschoal de Toledo.

O pretendente: CELSO DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Antonio Gonçalves, BA, no dia (05/08/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Lourivaldo Bispo de Souza e de Leonaide da Silva 
Souza. A pretendente: JULIANE SILVA REIS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
consultora de negócios, nascida em Capim Grosso, BA, no dia (03/01/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Oliveira Filho e de 
Itaci Silva Reis Oliveira.

O pretendente: CLAUDIO TADEU DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profis-
são moto boy, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Tadeu Gomes do Nascimento e de Ana Claudia da 
Silva. A pretendente: GLAUCIENE QUENCHITISQUE DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Quenchitisque da Silva e de 
Analice Domingos da Silva.

O pretendente: NIVALDO BATISTA FREIRE JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
taxista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Batista Freire e de Aridil Ribeiro Soares. A 
pretendente: ANA MARIA DE SOUSA COSTA, estado civil solteira, profissão analista 
de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Costa e de Rosângela Maria de 
Sousa Costa.

O pretendente: IGOR ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão consultor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1996), residente e domiciliado no Itaim Paulista, 
São Paulo, SP, filho de Evandro Araujo de Souza e de Maricelia Alves dos Santos. A 
pretendente: MARCELA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1998), residente e domiciliada no 
Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Vasconcelos da Silva e de Adeilza 
Santos da Paixão.

O pretendente: RAUL ROCKER CIPRIANO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rui Luiz de Lima e de Marlene Leite Cipriano 
de Lima. A pretendente: PÂMELA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (16/01/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva e de Maria 
Marques de Oliveira da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO BASTOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
pintor de autos, nascido em Ribeira do Pombal, BA, no dia (24/08/1967), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lino Alves dos Santos e de Terezinha 
Bastos de Souza. A pretendente: JUCELI REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Ribeira do Pombal, BA, no dia (25/12/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Eronildes Rodrigues dos Santos 
e de Laura Reis dos Santos.

O pretendente: LEANDRO NEVES DOS REIS, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1996), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Alcides Teodoro dos Reis e de Cleide 
Neves dos Reis. A pretendente: TAYNARA BRAGA LEAL, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/06/1997), residente e domiciliada 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Francisco de Oliveira Henrique Leal e 
de Marlene Braga Leal.

O pretendente: REINALDO CORDEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
funcionário público estadual, nascido em Jacaraci, BA, no dia (05/10/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo José da Silva e de Maria 
Santana Cordeiro. A pretendente: SHIRLEY MARIA DE ABREU LADEIA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/10/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Rodrigues Ladeia e de Zilda 
Maria de Abreu Ladeia.

O pretendente: MARCIO TIAGO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão ven-
dedor, nascido em Januária, MG, no dia (12/03/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João de Sousa Santos e de Elizete Tiago dos Santos. 
A pretendente: GISELE RODRIGUES BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1998), residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Waldecir Gomes Barbosa e de Cleusa de 
Fatima Rodrigues Barbosa.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA HENRIQUE, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rogerio da Silva e de Edineuza da Silva Henrique. 
A pretendente: CARLA CRISTHIELLE DE LIMA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Carlos Rodrigues 
e de Betania de Lima Rodrigues.

O pretendente: EMERSON CRISTIANO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em Piracicaba, SP, no dia (02/05/1973), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Antonio dos Santos e de Luzia 
Joergina Rosti dos Santos. A pretendente: GEANE ROCHA DA PAIXÃO, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em Esplanada, BA, no dia (15/04/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Conceição da Paixão 
e de Januzia Rocha da Paixão.

O pretendente: HUDSON DA SILVA MATIAS GONZAGA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Julio Gonzaga e de Eliana da Silva 
Matias Gonzaga. A pretendente: THAINÁ COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson da Silva e de 
Sandra dos Santos Costa Rocha.

O pretendente: SAMUEL SANTOS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/04/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Manoel dos Santos e de Edna Quiteria de Sobral 
Santos. A pretendente: CAMILY SOUSA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Nascimento Neto e de Raimunda 
de Sousa Ribeiro.

O pretendente: PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Sergio de Oliveira e de Maria Queiróz do 
Nascimento. A pretendente: SUELY ALEXANDRINA CAMILO, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em Santana do Ipanema, AL, no dia (15/02/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Camilo da Silva Filho 
e de Marlene Alexandrina.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: THIAGO AZEVEDO BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão ven-
dedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/10/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter Bueno e de Neuza de Azevedo 
Bueno. A pretendente: TAMIRES DESIDÉRIO DOS SANTOS LOPES, de nacionalidade 
brasileira, profissão marketing, estado civil solteira, nascida em Teresina - PI, no dia 
(02/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
das Chagas Cardoso Lopes e de Maria do Amparo Alves dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DE CARVALHO SERAFIM, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão editor de vídeo, estado civil solteiro, nascido em Ibirá - SP, no dia (18/07/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Orivaldo Serafim 
e de Kátia Jorge de Carvalho. A pretendente: BIANCA FORTUNATO DE PAULA, de 
nacionalidade brasileira, profissão estagiária de direito, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/01/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Douglas Rodrigues de Paula e de Elaine Fortunato Silva de Paula.

O pretendente: ROBSON PAULO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
enfermeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/12/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Wanderlei Rodrigues e 
de Ana Lucia Jeronimo Rodrigues. A pretendente: THAÍS FERNANDES DE ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia (08/01/1993), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Geraldo Fernandes de Almeida e de Francisca Severina da Conceição.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão representante 
comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/05/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carolino dos Santos Ribeiro e de 
Maria Ferreira da Silva e Estéria dos Anjos Ribeiro. A pretendente: FLÁVIA LOPEZ, de 
nacionalidade brasileira, profissão representante comercial, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (16/05/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Antonio Lopez Bustos e de Elizabeth Aparecida Vernieri Lopez.

O pretendente: THIAGO LOPES BASILE, de nacionalidade brasileira, profissão admi-
nistrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/03/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Pedro Basile Junior e de 
Selma Duran Lopes Basile. A pretendente: STEPHANY OPPERMANN, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em Campo Grande - MS, no dia 
(11/01/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos 
Oppermann e de Dulce Helena de Campos Oppermann.

O pretendente: GILMAR RODRIGUES XAVIER, de nacionalidade brasileira, profissão 
chefe de cozinha, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/02/1970), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Xavier Pimenta 
e de Maria Odete Pimenta. A pretendente: ANA CRISTINA CAMPO SILVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão aposentada, estado civil solteira, nascida em Rio de 
Janeiro - RJ, no dia (27/08/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Valdo José Silveira e de Natalina Campos Silveira.

O pretendente: VICTOR ANTONIO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão servente 
geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/04/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Izabel Costa. A pretendente: NICÉIA 
NOGUEIRA IRASSOQUI, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/11/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aristides Irassoqui e de Maria Nogueira Fernandes.

O pretendente: CLEITON CELSO SILVA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista de suporte, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia (04/09/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Roberto de 
Araujo e de Elisabeth Silva de Araujo. A pretendente: CARLA REGINA UBALDO, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida 
em Osasco - SP, no dia (20/04/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Sergio Ubaldo e de Maria Regina Silva de Barros Ubaldo.

O pretendente: CAUÊ SANTIN DARCIE, de nacionalidade brasileira, profissão engenhei-
ro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/11/1988), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Jairo Darcie e de Milca Santin Darcie. 
A pretendente: PAULA TINANI EGEA, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/11/1992), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha e Nilton Garcia Egea e de Munira Tinani Egea.

O pretendente: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado, estado civil divorciado, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia (01/11/1961), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Salvador Rodrigues 
de Almeida e de Aparecida Alves de Almeida. A pretendente: GIANE IRACI LIMA, de 
nacionalidade brasileira, profissão compradora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/07/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Belarmino Ferreira Lima e de Iraci Joana Lima.

O pretendente: ALFEU ACIELY PINTO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/07/1964), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfeu Aciely Pinto e 
de Apparecida Mundo Pinto. A pretendente: CRISLEINE HARTWEGER DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (27/04/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Claudio Hartweger da Silva e de Ivanete Hartweger da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS VENDRAME SEIXAS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/10/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Matias Monteiro 
Seixas e de Terezinha de Jesus Vendrame Seixas. A pretendente: CATARINA NUCCI 
STETNER, de nacionalidade brasileira, profissão gerontóloga, estado civil divorciada, 
nascida em São José dos Campos - SP, no dia (23/05/1988), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Pedro Luiz Stetner e de Roseane Nucci Stetner.

O pretendente: ROGÉRIO DOURADO FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão 
mestre de obras, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/03/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Dourado França 
Neto e de Lindinalva Maria França. A pretendente: EDILENE MACIEL DE ARAÚJO, de 
nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Amparo 
- PB, no dia (15/06/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Augusto Simões de Araújo e de Helena Maciel de Araújo.

O pretendente: RAFAEL DIAS DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/09/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filh de Luciano Souza do Carmo 
e de Gilmara Souza do Carmo. A pretendente: SARA GONÇALVES GUALLIONE, de 
nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (24/09/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Sergio Guallione e de Raquel Sanchez Gonçalves Guallione.

O pretendente: FERNANDO LUIZ MELO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de relacionamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/11/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo 
Roberto da Silva e de Deuselita de Oliveira Melo Silva. A pretendente: CAMILA CONSANI 
FERRARI, de nacionalidade brasileira, profissão turismóloga, solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/04/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Fausto Antonio Ferrari e de Sonia Maria Consani Ferrari.

O pretendente: KINGSLEY SOMTOCHUKWU OFFOR, de nacionalidade nigeriana, 
profissão comerciante, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (25/03/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulinus Onyeka Offor 
e de Chinwe Patient Offor. A pretendente: MIKAELLY STEFFANY VILELA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (08/08/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Gilmara Vilela da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILSON ALVES DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tocantins, MG, data-nascimento: 01/10/1963, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Odilon Alves de Souza e de Marly Alves de Souza. A pretenden-
te: ADRIANA DUARTE SCHUENHER, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/04/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Schuenher Filho e de Maria Duarte Schuenher.

O pretendente: BRUNO NOVAIS LAVAGNOLI, profissão: estudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Claudio Manoel Lavagnoli e de Claudionice Novais. 
A pretendente: MILENA GOMES RIBEIRO, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Cardoso Ribeiro e de Eliane Gomes da Silva.

O pretendente: JEFFERSON GONÇALO DA SILVA, profissão: atendente de loja, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 07/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jair Gomes da Silva e de Ana Cristina Gonçalo 
Paes. A pretendente: CAROLINA DE SA GLÓRIA, profissão: auxiliar de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Ferreira da Gloria e de Tania Coutinho 
de Sa Gloria.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Arimateia Tomaz Ribeiro e de Maria Bernadete da Silva. A 
pretendente: VITORIA DA CUNHA RAMOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/2003, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Rosilandia da Cunha Ramos.

O pretendente: MATHEUS PITANGA FREIRE, profissão: técnico de software, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 07/12/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Amaury Freire Filho e de Silvia 
Maria Pitanga Freire. A pretendente: ANNE GLAUCE FRANCO DE SOUZA, profis-
são: turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clovis Alex Franco de 
Souza e de Valkiria Galdino da Silva Souza.

O pretendente: EZEQUIEL RODRIGUES PEREIRA, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir Rodrigues Pereira e de Maria Aparecida 
Gonçalves de Souza Pereira. A pretendente: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, profis-
são: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 
06/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Francisco da 
Silva e de Maria da Paz Silva.

O pretendente: MATHEUS GOUVEIA DA SILVA, profissão: auxiliar de serviço geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/2000, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Gouveia da Silva e de 
Rosana Gouveia de Jesus. A pretendente: SABRINA NASCIMENTO DA SILVA LOPES, 
profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/06/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Juliao 
Antonio Augusto Lopes e de Marisa Nascimento da Silva.

O pretendente: ALEX SANDRO FIRMIANO, profissão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Nauto Firmiano e de Angela Maria Firmiano. A pretendente: 
ERICKA CRISTINA PORTELA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Antonio Abdoral Portela e de Socorro Machado Portela.

O pretendente: DIEGO GOMES DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Rosalvo Rodrigues da Silva e de Adriana Gomes. 
A pretendente: CAMILA APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Aparecido de 
Almeida e de Marinete Marques.

O pretendente: DIEGO ALENCAR SOARES, profissão: cuidador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Joaquim Soares e de Aureni de Alencar Costa Soares. A 
pretendente: JENNIFER EVELLYN DA SILVA OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/2003, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edivaldo de Oliveira e de Debora Cristina da 
Silva Oliveira.

O pretendente: ANTÔNIO CARLOS BARROS, profissão: aposentado, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Guanambi, BA, data-nascimento: 06/10/1948, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Josefino Pereira Barros e de Lucila Maria de Barros. A 
pretendente: VERONICA MARIA BARROS, profissão: aposentada, estado civil: viúva, 
naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 07/09/1957, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Gilo da Silva e de Teresinha Silva.

O pretendente: GILSON SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilson Soares dos Santos e de Maria Elza 
de Almeida dos Santos. A pretendente: GABRIELA PROCOPIO LOURENÇO, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filho de Jorge Joaquim Lourenço 
e de Lucia Procopio da Silva.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA GUSMÃO, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio Vermelho, MG, data-nascimento: 23/08/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira Gusmão e de Maria Justina Rosa. A 
pretendente: MARIA CÍCERA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 16/08/1971, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Deodato dos Santos e de Divací Higino dos Santos.

O pretendente: LINCOLN DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/2000, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Rodrigues Costa e de 
Ilza de Oliveira Santos. A pretendente: LARISSA FERREIRA DA SILVA CARVALHO, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/11/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Ernani Carvalho Gomes e de Rejane Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: ADEMIR CEZARIO DOS SANTOS JUNIOR, profissão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/2002, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir Cezario dos Santos e de Nubia Pereira 
Cardoso. A pretendente: MONIQUE AMARAL NASCIMENTO, profissão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/2002, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adailson Santos Nascimento e de Edna San-
tana Amaral Nascimento.

O pretendente: LUIZ MARQUES FRANCISCONE, profissão: professor, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Cerqueira César, SP, data-nascimento: 21/08/1961, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Oscar Milton Franciscone e de Cecilia Rosa Fran-
ciscone. A pretendente: ALESSANDRA RIBEIRO TEIXEIRA, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/12/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Genivaldo Pessanha Teixeira e de 
Terezinha Ribeiro Teixeira.

O pretendente: JONATHAN SILVA FRANCISCO, profissão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Roberlei Dias Francisco e de Adriana dos Santos Silva 
Lino. A pretendente: ANA CAROLINA SANTOS DE FREITAS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimen-
to: 10/03/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Roberto de 
Freitas e de Adileuza Ramos dos Santos.

O pretendente: JOÃO VITOR DE PAULA GONÇALVES, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Piumhi, MG, data-nascimento: 14/01/1994, residente e do-
miciliado em Piumhi, MG, filho de Vitor dos Reis Paula e de Sandra Geralda Gonçalves 
Paula. A pretendente: GIOVANNA SOUZA, profissão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto de Souza e de Leia Cardoso Rodrigues de Souza.

O pretendente: JONATAS FERREIRA NUNES, profissão: eletricista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 18/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nilton Ferreira Nunes e de Ernestina Ferreira 
Nunes. A pretendente: MILENA TIMOTHEO DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Luiz Timotheo de Oliveira e de Virgínia 
Aparecida Salviano da Silva.

O pretendente: CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES DE MACEDO, profissão: estoquis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 23/10/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria do Rosário Rodrigues de Ma-
cedo. A pretendente: DENISE BATISTA DA SILVA RODRIGUES, profissão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1989, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose do Carmo Macedo Rodrigues e de 
Marinalva Batista da Silva.

O pretendente: FELIPE COSTA LOPES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Claudenor Florindo Lopes e de Sonia Costa Lopes. A pretendente: 
ANDRESSA DOS SANTOS DA CRUZ SILVA, profissão: administradora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Francisco Cruz da Silva e de Maria Lucia dos Santos.

O pretendente: LEANDRO ALVES VIANA, profissão: fonoaudiólogo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Adelino Alves Viana e de Maria de Cássia Fernandes Viana. 
A pretendente: KESIA LIMA FREITAS, profissão: consultora ótica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Joaquim de Sousa Freitas e de Livonete Lima Freitas.

O pretendente: JAMES UNABOR, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Uromi-Nigéria, data-nascimento: 16/07/1978, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Aslem Unabor e de Victoria Unabor. A pretendente: CHINWENDU 
MILLICENT EMMANUEL, profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: 
Lagos - Nigéria, data-nascimento: 25/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Emmanuel Godwin e de Emmanue Ngozi.

O pretendente: ROBERTO DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo Estevão, BA, data-nascimento: 25/01/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonia da Purificação da Silva. A pretendente: 
MARILENE PEREIRA DO NASCIMENTO, profissão: atendente, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 08/10/1978, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Manoel Pereira do Nascimento e de Maria dos Santos 
Nascimento.

O pretendente: RENAN ALVES DE ARAUJO, profissão: analista de dados, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elço Alves de Araujo e de Regina Margarete 
Ferreira dos Santos de Araujo. A pretendente: NATALIA FOGAÇA MACHADO, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fabio Fogaça Machado 
e de Angela Maria da Silva Machado.

O pretendente: EVERTON DIAS PITANGA, profissão: técnico de ótica, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 05/05/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Givaldo Pitanga e de Viviane Dias da 
Silva Pitanga. A pretendente: GEISIBEL ARAUJO BRITO, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Godofredo Gomes de Brito e de Maria Candida 
Araujo de Brito.

O pretendente: JOSÉ CARLOS XIMENDES DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colônia Leopoldina, AL, data-nascimento: 16/04/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severina Ximendes da Silva. A pretendente: 
CLÊUSA ALVES DE CARVALHO, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 08/04/1966, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Domingos Alves Brêdas e de Maria das Virgens Pereira Lima.

O pretendente: EZEQUIAS RESENDE COELHO, profissão: estagiário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Luiz Coelho e de Alaide Resende Coelho. A 
pretendente: DENISE DE OLIVEIRA LIMA, profissão: assistente de departamento pes-
soal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eliezer Juvenal de Lima e de Geni 
Aparecida de Oliveira Lima.

O pretendente: MARCIO ANTONIO DE SA, profissão: operador de máquina, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/09/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio de Sa e de Sonia Maria Rosa de 
Sa. A pretendente: GERLAINE PEREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar administra-
tiva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Belarmino dos Santos e de Iris 
Pereira dos Santos.

O pretendente: LUÍS FERNANDO DE ANDRADE, profissão: enfermeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1987, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Angela de Andrade. A pretendente: PRISCILA 
RODRIGUES FARIA, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de José Alvino Faria e de Maria Simone Damasceno Rodrigues Faria.

O pretendente: DAVID XAVIER RUIZ, profissão: vistoriador junior, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/2001, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Valtemir Rodrigues Ruiz e de Maria Rejane Xavier Ruiz. A pre-
tendente: HEIMILY BEZERRA SILVEIRA, profissão: correspondente bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/2002, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Diogo de Jesus Silveira e de Alessandra Priscila 
Freitas Bezerra.

O pretendente: WILLIANS MARQUES AGAPITO, profissão: instrutor de autoescola, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1990, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Agapito e de Neide Marques 
Agapito. A pretendente: NELIKYN GUIMARAES NASCIMENTO, profissão: orientadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1992, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ezequiel Alves Nascimento Filho e de 
Marisa Guimaraes de Oliveira Nascimento.

O pretendente: JORGE ORLOVITZ LEVITAS, profissão: economista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Uruguai, data-nascimento: 24/06/1964, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aaron Orlovitz e de Elisa Levitas. A pretendente: ROSANA GA-
DELHA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 16/07/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Manoel Magalhães da Silva e de Maria Eudes Gadelha da Silva.

O pretendente: JURANDIR PINTO DA SILVA, profissão: coodernador hospitalar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Carinhanha, BA, data-nascimento: 28/07/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Lopes da Silva e de Maria Pinto Gonçalves. 
A pretendente: RITA DE CÁSSIA PEZZOTTI PINA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/01/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Alves Pina e de Lydia Pezzotti Pina.

O pretendente: GUILHERME SILVA OLIVEIRA, profissão: advogado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1996, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Gilson Silva Oliveira e de Valmira Vieira dos Santos. A 
pretendente: LARYSSA CABRAL DE CARVALHO SILVA, profissão: técnica de atendi-
mento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo de Carvalho Silva e de Ana 
Karina Cabral de Menezes.

O pretendente: JONATHAN ARAUJO DE JESUS, profissão: servente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jonas Pereira de Jesus e de Marinalva Silva Araujo. A 
pretendente: JESSICA JESUS SERAFIM, profissão: subgerente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Lourenço Pedro Serafim e de Valdirene de Jesus Campos.

O pretendente: JEOVANE PEIXINHO DA SILVA, profissão: consultor de RH, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 29/08/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celdinei Araujo da Silva e de Adelai-
de Peixinho da Silva. A pretendente: FLAVIA PEIXINHO ARAUJO, profissão: analista 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 
19/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanderley de Matos 
Araujo e de Faustina Peixinho Araujo.

O pretendente: ISRAEL SANTOS CAPELLATO, profissão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1973, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Oswaldo Capellato e de Onorfa dos Santos Capellato. A 
pretendente: TATIANE DENISE GONÇALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Cleusa Ciléia Camilo Gonçalves.

O pretendente: HENRIQUE FRANÇA DE CARVALHO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Giuliano de Carvalho e de Juliana Dias de França. A 
pretendente: GABRIELLE FERNANDES RODRIGUES PEREIRA, profissão: auxiliar de 
classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauriney Rodrigues Pereira e de 
Marisa Ribeiro Fernandes.

O convivente: PAULO ALVES PEREIRA, profissão: mecânico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Sátiro Dias, BA, data-nascimento: 12/05/1959, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Alves Pereira e de Amalia Bispo de Nantes. A convivente: 
ALENAIL OLIVEIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ipirá, BA, data-nascimento: 07/12/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Davi Ciriaco da Silva e de Raulinda Barbosa de Oliveira.

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Cultura para ética 
e integridade: 
O que seus 
funcionários 
fazem quando 
testemunham 
desvios de 
conduta?

A má conduta no 
local de trabalho 
é uma conversa 

difícil para empregadores 
e funcionários. O tabu em 
torno do tema cada vez 
mais aponta para a neces-
sidade de se desenvolver 
uma cultura de ouvidoria 
e apuração de relatos, ou 
seja, um processo formal 
de fala e escuta através 
de canais isentos, para 
que a informação sobre 
desrespeito aos códigos 
de ética e conduta flua 
em prol das diretrizes de 
integridade da empresa.

Mesmo as empresas com 
programas de governan-
ça estruturados podem 
sofrer com desconfiança 
entre funcionários que os 
impeça de relatar desvios 
de conduta e atitudes 
suspeitas no ambiente de 
trabalho. Seja por medo 
de retaliação, caso não 
haja apuração dos fatos, 
ou simplesmente por 
acharem que não serão 
levados a sério. 

Por outro lado, cada 
vez mais, empresários e 
dirigentes estão se pre-
ocupando com danos à 
reputação da empresa e 
da marca e, nesse senti-
do, vale lembrar que, em 
muitos casos, escândalos 
e desastres corporativos 
sobre os quais todos nós 
ouvimos nos noticiários, 
poderiam ter sido evita-
dos se uma cultura de es-
cuta e ouvidoria estivesse 
em vigor nessas organi-
zações. Se assim fosse, a 
informação poderia fluir 
de forma sigilosa e anô-
nima acarretando uma 
apuração da denúncia e 
averiguação dos fatos, 
justificando até mesmo 
uma investigação interna 
preventiva como parte 
do processo de gestão 
de riscos.

Não estou falando aqui 
apenas de riscos opera-
cionais, reputacionais 
e financeiros de dimen-
sões desastrosas, mas 
principalmente de vícios 
culturais, como o “fechar 
os olhos” para não se 
comprometer, que permi-
tam pequenos desvios de 
conduta internos, como o 
bullying, o preconceito, e 
o assédio, entre outros. 
Estes, não só causam pre-
juízos morais, mas minam 
de forma perigosa o clima 
organizacional abalando 
a confiança na gestão, 
além de se traduzirem em 
custos significativos para 
a empresa, como o do ab-
senteísmo, do alto índice 
de turnover que implica 
em processos onerosos 
de substituição e treina-
mento, sem citar os de 
processos jurídicos e de 
danos à imagem da em-
presa. Esses problemas 
podem tornar a atração 
de talentos mais difícil 

para a empresa. Tais cus-
tos decorrentes da falta 
de ética e de integridade, 
a princípio ocultos, no dia 
a dia da empresa, acabam 
afetando, e muito, o seu 
resultado no médio e no 
longo prazo.

Por isso, mecanismos 
de compliance, como 
por exemplo, um canal 
de denúncias externo, 
podem reforçar a cultura 
para a ética e integridade, 
na qual os funcionários 
são incentivados a falar 
sem medo de quaisquer 
ameaças ao seu empre-
go ou do avanço de sua 
carreira na organização. 
Implementar processos 
que mostrem aos funcio-
nários que reclamações e 
denúncias podem ser tra-
tadas de forma sigilosa e 
confiável para a apuração 
dos fatos é um incentivo 
à não complacência com 
a má conduta por parte 
de qualquer membro 
da equipe, seja de nível 
hierárquico mais baixo 
ou superior.

Portanto, a meu ver, é 
imprescindível promover 
a cultura para a ética e 
integridade e os meca-
nismos de denúncia e 
apuração, para que não 
haja tolerância, a fim de 
mudar radicalmente a 
maneira como a má con-
duta no local de trabalho 
é tratada. 

Somente criando uma 
cultura de conformidade 
com os códigos de ética 
e integridade, através da 
escuta ativa e apuração 
de casos, os funcioná-
rios podem se sentir 
confortáveis em relatar 
suspeitas e contribuir 
para assegurar o respei-
to às diretrizes éticas da 
empresa. E sem esquecer 
que ainda mais crucial 
do que ouvir é tomar as 
providências para apurar 
denúncias e suspeitas 
de forma confidencial, 
debatendo as situações 
apuradas em comitês de 
ética formados por repre-
sentantes de várias áreas 
e de compliance, para que 
decisões justas e de pre-
caução sejam tomadas, 
servindo de exemplo para 
todos por demonstrar a 
eficácia das diretrizes e 
processos.

Agora é um momento 
crucial para ouvir, apu-
rar e transformar. Mais 
do que nunca o público 
consumidor e investido-
res estão observando as 
crescentes práticas de 
conformidade das em-
presas, que asseguram 
um crescimento mais 
lucrativo e duradouro.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Senior Managing 
Director da Bi2 Partners, associada 

exclusiva no Brasil do Berkeley 
Research Group (BRG) e J. S. Held, 
consultorias globais especializadas 

em programas de compliance e 
investigações globais. Denise é 

especialista em governança e finanças 
corporativas, gestão de riscos de 
fraudes e contabilidade forense. 

Professora da FIA (Fundação Instituto 
de Administração) e Conselheira 

do IBEF / MG (Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças) - Cátedra 
Diversidade e Inclusão. Conheça 
mais sobre a autora: https://www.

bi2partners.com.br/lideranca/ 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
AC

2-
82

B6
-D

D
37

-9
53

0.




