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PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Cadastro Nacional 
(FCN);

	 •	Revoga	 o	 tipo	 jurídico	
Eireli;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eduardo Moisés

Atualização das 
normas para o registro 
público de empresas

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

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

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

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

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

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

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

Próxima parada: o metaverso
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