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Para entender a transformação digital é necessário compreender 
que ela é composta por três diferentes estágios.   

Estágios da transformação digital e os cases 
de sucesso

Há algum tempo, o setor de Tecnologia da Informação deixou de 
ser um luxo para as empresas e passou a ser uma área extremamente 
necessária para as tomadas de decisões acertadas e que contribui com 
as estratégias do negócio.   

Quatro dicas para otimizar o orçamento do 
setor de TI da sua empresa

As estratégias de segurança física tradicionalmente se concentram em 
proteger o perímetro, pois o objetivo é impedir que elementos perigosos ou 
intrusos tenham acesso a ambientes internos. Por esta razão, em ambientes 
de grande escala, como aeroportos, rodoviárias, estações de metrô e trem, 
estádios, entre outros locais críticos, a proteção do perímetro exige ainda 
mais atenção e é mais complicada em função das grandes dimensões e do 
surgimento de novas tecnologias, como, por exemplo, os drones.   

Segurança de perímetro é redefinida com 
soluções unificadas e tecnologias emergentes
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A hiperautomação é uma combinação 
de tecnologias e conhecimentos 
usados para automatizar processos 
de trabalho, tornando o modelo do 
negócio ágil para auxiliar gestores a 
tomar decisões precisas e rápidas. 

A implantação desses sistemas ajuda a 
economizar milhares de horas de tra-

balho em operações repetitivas, reduzem 
significativamente os custos e minimizam 
muito as taxas de erro de processos com-
plexos de análises de dados. A hiperauto-
mação também se refere à aplicação de 
tecnologias avançadas, como a Inteligência 
Artificial (IA) e Machine Learning (ML), 
automatizando processos mais complexos 
e potencializando os humanos a enxergar 
mais soluções.

A maturidade da IA e aprendizado de 
máquina, permite adicionar uma camada 
de inteligência a uma série de tecnologias 
já consolidadas na indústria (RPA, Case 
Management), para criar um ecossistema 
de soluções E2E (End-to-end, ou ponta-a-
-ponta), destinado a automatizar processos 
dentro dessas soluções que, até pouco 
tempo necessitavam uma participação 
humana ativa.

Nos próximos anos, os analistas de mer-
cado preveem um grande crescimento da 
hiperautomação ou automação inteligente, 
também chamada de RPA (Robotic Process 
Automation, ou Automação de Processos 
Robóticos, da sigla em inglês).

Segundo o Gartner, ainda em 2022, 65% 
das organizações vão implementar RPAs 
com uma camada de Inteligência Artifi-
cial, incluindo aprendizado de máquina, 
aplicações low code e processamento de 
linguagem natural. 

Além disso, a pesquisa também afirma 
que, até 2024, a combinação dessas tec-
nologias com o redesenho de processos 
terá permitido às organizações reduzir 
seus custos operacionais em 30%. Em um 

Hiperautomação para criar organizações 
mais ágeis e eficientes
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contexto de digitalização acelerada, uma 
empresa eleva seu status em inovação ao 
incluir em sua visão de futuro uma estra-
tégia de automação avançada. Dessa forma 
ela padroniza processos, trabalhando os 
dados de forma mais otimizada e oferece 
uma melhor experiência aos clientes.

É importante destacar que o objetivo da 
hiperautomação não é substituir o trabalho 
das pessoas, mas apoiá-las na melhoria 
de processos. Nenhuma tecnologia pode 
substituir a capacidade do ser humano de 
interpretar informação, aplicar lógica e 
tomar decisões. O propósito da hiperau-
tomação é colocar o conhecimento obtido 
pelo ecossistema tecnológico a serviço das 
pessoas, a fim de melhorar sua capacidade 
de tomada de decisões críticas.

Dessa maneira, as pessoas com conheci-
mento sobre o negócio da empresa podem 
se basear na informação de valor extraída 
pelo ecossistema inteligente, o que dá lugar 
a organizações ágeis, eficientes e capazes 
de utilizar o conhecimento obtido para 
uma tomada de decisões precisa. Graças 
à hiperautomação, as administrações 
públicas conseguem gerir incidentes de 
forma rápida, reduzindo gastos, ajudando 
a melhorar os serviços aos cidadãos. 

Empresas de energia conseguem otimizar 
a proteção de seus ativos e infraestruturas. 

As seguradoras e bancos também se be-
neficiam com reduções significativas nos 
processos de registro e comunicação com 
seus clientes.

Assim, por exemplo, a robotização da 
gestão de incidentes por vulnerabilidades 
de ativos em uma grande operadora de 
telecomunicações permitiu liberar 6.000 
horas de trabalho por ano e obter uma 
taxa de erro de 0%. 

Da mesma forma, uma solução de down-
load massivo para modelos de declaração 
de imposto conseguiu reduzir o tempo de 
operação de 10 minutos para segundos e 
reduzir a taxa de erro em 98%. Outro exem-
plo foi o de uma agência tributária, onde 
trabalhamos na elaboração e aplicação de 
uma estratégia de hiperautomação a fim 
de detectar fraude fiscal. Antes da implan-
tação, os analistas da agência buscavam 
possíveis fraudes cometidas em escrituras, 
contratos, documentos judiciais, faturas e 
outros documentos administrativos.

Usando métodos tradicionais, como busca 
e identificação de padrões, por exemplo, a 
possibilidade de passar irregularidades fis-
cais era elevada, devido ao enorme volume 
de informações a ser verificado manualmen-
te. Depois da solução de hiperautomação ser 
implantada, o sistema analisa todos os do-
cumentos e cerca 57% são separados como 
suspeitos. Esses documentos suspeitos são 
passados aos analistas para comprovação. 
E, em cerca de 80% desses documentos, o 
sistema acertava que estavam cometendo 
alguma ilegalidade fiscal.

Usando as tecnologias certas para cada 
tipo de problema, a hiperautomação ajuda 
os clientes de forma mais rápida, economiza 
tempo, reduz custos nos processos e libera 
as pessoas para tarefas mais estratégicas 
para pensar em novas soluções, mantendo 
a empresa sempre inovadora.

(Fonte: Marcus Luz é Diretor Executivo de 
Tecnologias Digitais da Minsait no Brasil.

Ferrari e o carro criado para só um cliente
A Ferrari apresentou o design do novo SP48 Unica, um modelo 

exclusivo desenvolvido pela empresa de Maranello a pedido 
de um cliente. O veículo, que possui 720 cavalos de potência 
e tem como base o F8 Tributo, faz parte de um programa es-
pecial da marca italiana voltado para consumidores em busca 
de máxima exclusividade. Será o único modelo produzido pela 
Ferrari, deve acelerar de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e atin-
gir uma velocidade máxima de 340 km/h. Entre as novidades 
do superesportivo estão faróis de LED em novo formato, capô 
com duas entradas de ar e até mesmo um para-choque que 
possui um design tridimensional. O preço do especial veículo e 
a identidade do comprador não foram revelados (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Divulgação/Ferrari
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Casos de racismo 
Após cinco casos de racismo di-

recionados a torcedores de clubes 
brasileiros em partidas da Libertado-
res, a Conmebol,  alterou o artigo do 
código disciplinar sobre discrimina-
ção, aumentando as multas impostas 
às equipes cujas torcidas cometerem 
atos de preconceito. A punição mí-
nima foi de US$ 30 mil para US$ 100 
mil (R$ 513 mil). Também poderá 
obrigar o time de torcida infratora 
a atuar sem público ou ter o estádio 
parcialmente fechado (ABr).

News@TI

OAB SP divulga edital para Marketplace de 
Legaltechs

@A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB 
SP), por meio de sua Comissão de Privacidade e Proteção 

de Dados, torna público o edital de criação do “Marketplace de 
Legaltechs da OAB SP”, para credenciamento de empresas de 
tecnologia, consultorias e legaltechs* interessadas em oferecer 
serviços e soluções inovadoras para o mercado jurídico, com o 
objetivo de fortalecer a advocacia. A implementação dessa plata-
forma digital também visa aprimorar o trabalho – com foco, mas 
sem se limitar – da Jovem Advocacia, com disponibilização de 
descontos e outros benefícios para a utilização das ferramentas, 
serviços e produtos tecnológicos, para fortalecer sua atuação 
profissional. A ficha de intenção para solicitar credenciamento 
na plataforma deverá ser enviada, exclusivamente, por meio 
deste formulário: https://forms.gle/mLswvq8aHsH5j6ga6.     Leia a coluna completa na página 6
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CINCO PASSOS 
PARA FAzER O 
FIELD SERvICE 
DEIXAR DE SER 
REATIvO PARA 

SE TORNAR 
PROATIvO

    Leia na página 4

A Nomad, primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura de 
conta corrente e investimentos em um banco norte-americano de forma 
100% digital, anuncia o lançamento da sua plataforma de compra e venda 
de ações e ETFs. Com esta novidade, o usuário poderá negociar papéis 
das principais empresas e fundos das bolsas americanas sem limite míni-
mo de valor, com execução instantânea das ordens de compra e venda. 
Desta forma, ele tem mais flexibilidade para escolher os ativos que mais 
se encaixam no seu perfil.   

Plataforma que facilita a compra individual de ações 
e ETFs no exterior

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-passos-para-fazer-o-field-service-deixar-de-ser-reativo-para-se-tornar-proativo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-presenca-do-marketing-digital-em-tempos-de-constante-inovacao-tecnologica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estagios-da-transformacao-digital-e-os-cases-de-sucesso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quatro-dicas-para-otimizar-o-orcamento-do-setor-de-ti-da-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seguranca-de-perimetro-e-redefinida-com-solucoes-unificadas-e-tecnologias-emergentes/


Máscaras de 
proteção: muita 

história para contar

Com a pandemia, 
a máscara de 
proteção virou item 
indispensável, sendo 
utilizada no mundo 
todo. O seu uso, 
porém, se iniciou 
muito antes do que se 
imagina

Se analisarmos o mo-
mento histórico em 
que essa peça come-

çou a fazer parte da vida 
das pessoas, remonta pelo 
menos ao século 6 a.C. 
Em tumbas persas, foram 
encontradas imagens de 
pessoas cobrindo a boca 
com panos. Ainda era um 
processo em que o aces-
sório tinha função mais de 
vestuário do que protetiva. 
O reconhecimento do uso 
de máscaras para proteger 
as vias respiratórias de 
trabalhadores veio depois. 

Plínio (79-23 a.C.) citava 
o emprego de bexiga animal 
como cobertura das vias 
respiratórias sem vedação 
facial com o intuito de 
proteger contra a inalação 
do óxido de chumbo nos 
trabalhos dentro das minas. 
Outros autores de antes de 
Cristo também aludiam o 
uso de respiradores feitos 
com bexiga de animais para 
serem usadas por mineiros.

O surgimento da máscara 
médica, porém, foi relatado 
no século 14, período em 
que a peste negra chegou 
à Europa e provocou a 
morte de mais 25 milhões 
de pessoas, entre 1347 e 
1351. Naquela época, os 
estudiosos acreditavam que 
a doença se espalhava por 
meio do ar envenenado, 
gerando um desequilíbrio 
nos fluidos corporais das 
pessoas contaminadas. 
Eles tentavam se proteger 
cobrindo o rosto. 

A imagem marcante da 
peste, aquela sinistra más-
cara com bico de pássaro, 
só foi aparecer muito tem-
po depois, em meados do 
século 17. Em seu tempo, 
Leonardo da Vinci (1452-
1519) recomendava o uso 
de um pano molhado contra 
agentes químicos. Na fase 
mais vigorosa da Revolu-
ção Industrial, entre 1800 
a 1850, começou-se a fazer 
diferença entre os conta-
minantes particulados e 
gasosos, anteriormente re-
conhecidos somente como 
“poeira”. 

Nesse quesito, pode-se 
dizer que o desenvolvi-
mento mais significativo 
dos últimos séculos prova-
velmente foi a descoberta, 
em 1854, da capacidade do 
carvão ativo de remover 
vapores orgânicos e gases 
do ar contaminado. Nessa 
época, E.M. Shaw e o físico 
Jonh Tyndall inventaram o 
“filtro contra fumaça” para 
bombeiros, que tinha uma 
camada de algodão seco 
para proteger contra parti-

culados, cal sodada contra 
o gás carbônico e carvão 
ativo contra outros gases e 
vapores.

Os avanços mais rápidos 
relacionados a medidas de 
proteção respiratória acon-
teceram durante a Primeira 
Guerra Mundial (1914 - 
1918), com o advento das 
máscaras de uso militar. 
Os alemães desenvolveram 
aerossóis altamente tóxicos 
no campo de batalha, for-
çando à criação de filtros 
altamente eficientes contra 
particulados. Um desses 
filtros foi desenvolvido em 
1930 por Hansen e usava 
lã animal impregnada de 
resina, com eficiência em 
torno de 99,99 %. 

Atualmente, os filtros con-
tra aerossóis utilizam fibras 
mais baratas, de mais fácil 
obtenção, com baixa resis-
tência à respiração e com 
boas propriedades contra 
o entupimento superficial. 
No fim da Primeira Guerra 
Mundial, a gripe espanhola 
se tornou uma pandemia 
global extremamente avas-
saladora, que vitimou 50 mi-
lhões de pessoas. Acredita-
se que a propagação do vírus 
tenha sido impulsionada 
pela volta dos soldados, que 
retornavam das trincheiras. 

A publicação britânica 
“Nursing Times”, de 1918, 
divulgou que as freiras da St. 
Marylebone Infirmary, em 
Londres, levantaram divisó-
rias desinfetadas entre cada 
cama dos pacientes. Outra 
medida adotada era que 
“cada enfermeira, médico, 
babá ou assistente” no local 
tinha que usar uma máscara 
para se proteger. As pessoas 
comuns também foram es-
timuladas a usar máscara. 
Muitas as improvisaram com 
gaze ou adicionavam gotas 
de desinfetante a engenho-
cas adaptadas embaixo do 
nariz. 

Com relação às máscaras 
de proteção mais adap-
tadas ao cenário atual da 
Covid-19, temos estudos 
comprovando a maior eficá-
cia dos modelos N95, que se 
tornaram simbólicas desse 
período. Ajustado adequa-
damente ao rosto, o objeto 
é capaz de filtrar 95% das 
partículas transportadas 
pelo ar, como vírus, o que 
outros apetrechos de prote-
ção não conseguem. Seu uso 
começou nos idos de 1910.

Contudo, as primeiras 
máscaras cirúrgicas come-
çaram a ser utilizadas por 
médicos em 1897. Consis-
tiam em um lenço amarrado 
ao redor do rosto, mas não 
foram projetadas para filtrar 
doenças transmitidas pelo 
ar. Eram mais usadas para 
impedir que os médicos 
tossissem ou espirrassem 
gotículas nas feridas du-
rante a cirurgia. E assim se 
seguiram novas possibilida-
des, mais seguras e efetivas, 
que nos protegem até hoje.

(*) - É empresário e autor do livro 
“Impossível é o que não se tentou” 

(www.grupoairsafety.com.br).

J.A.Puppio (*)
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A tecnologia tem se mostrado uma aliada de valor para 

o setor industrial, oferecendo novas possibilidades para 
reformular processos e potencializar o desempenho de 
operações rotineiras. Entretanto, no momento de con-
tratar determinada solução, alguns fatores devem ser 
levantados, de modo que a ferramenta mais adequada 
seja implementada. 

Sem dúvida, o ERP em nuvem é uma opção cujo po-
tencial se justifica em termos práticos. Não por acaso, a 
alternativa ganha cada vez mais força entre organizações 
industriais, especialmente as pequenas e médias indústrias. 
No caminho para reunir o fluxo de dados em um ambiente 
seguro, ágil e eficiente, optar por uma plataforma com mais 
custo-benefício e praticidade faz total diferença. 

Atualmente, estimular o amadurecimento digital é uma 
necessidade que vai além de qualquer tendência passa-
geira. Nessa mesma linha, é possível afirmar que lidar 
com informações armazenadas e movimentadas de forma 
responsável é um requisito básico para evitar sanções 
severas a rigor de lei, bem como falhas processuais que 
só prejudicam o andamento das atividades. 
	 •	Os diferenciais por trás da nuvem  -  Como um 

sistema responsável pela gestão empresarial, o ERP 
promete assumir etapas passíveis de automatização, 
liberando os colaboradores para tarefas estratégicas 
e subjetivas, que os valorizem enquanto profissionais 
da área industrial. Partindo dessa premissa, o software 
em nuvem ainda apresenta uma série de diferenciais 
que merecem destaque. 

No aspecto financeiro, o formato apresenta menos custos 
referentes à instalação, manutenção e atualizações. Tam-
bém se estabelece, durante a aquisição, possíveis gastos 
adicionais, que são direcionados para o treinamento da 
equipe e o suporte do ERP. Além de ter uma visão prévia 
sobre todo o investimento que será empregado sobre a 
solução, o gestor ainda conta com a vantagem de não 
precisar contratar serviços de hardware adicionais. 

Isto é, por contar com um depósito em nuvem, descar-
ta-se a exigência de servidores e outros componentes 
de infraestrutura. Dentro desse contexto, todas as atu-
alizações para versões mais recentes são realizadas de 
modo prático e agilizado, fomentando um espaço de alto 
desempenho, sem comprometer ou interferir nos proce-
dimentos. A empresa terá condições de trabalhar lado a 
lado com o fornecedor para avaliar transformações cabíveis 
ao sistema, o que configura em um ritmo bem-vindo de 
aprimoramento contínuo.

Optar por uma plataforma com mais custo-benefício e 
praticidade faz total diferença.

André Zem (*)

Um sinal  c láss ico 
de boa conexão é 
aquela sensação de 

tempo passando sem que 
a gente perceba, não é 
mesmo? Mas há técnicas 
que permitem estabelecer 
e aprofundar essa relação, 
trazendo muito benefício 
às partes envolvidas no 
processo de vendas. O es-
tabelecimento de vínculos 
legítimos com o cliente é 
importante por motivos 
diversos. Ele permite ao 
vendedor conhecer os 
desejos, necessidades e 
possibilidades da pessoa 
que está atendendo. 

A criação de laços de 
reconhecimento mútuo 
- entre vendedor e clien-
te - gera uma aura de 
segurança essencial para 
chegar ao tão almejado 
“negócio fechado!”. Final-
mente, um cliente amigo 
é um cliente fidelizado, 
que terá prazer em voltar 
à loja e em recomendá-la 
aos seus contatos. Para 

Laços de reconhecimento mútuo - entre vendedor e cliente - 
gera segurança para chegar ao tão almejado 

“negócio fechado!”.

O ano de 2021 terminou em cresci-
mento e retorno aos níveis pré-pande-
mia para o mercado de fidelização. Foi 
o que constatou a ABEMF (Associação 
Brasileira das Empresas do Mercado 
de Fidelização) com seus indicadores 
referentes ao último trimestre do 
ano. A soma anual das emissões e 
resgates de pontos/milhas, que mede 
o grau de interação dos clientes com 
os programas, chegou a 22.4 milhões 
de transações, representando um 
crescimento de 35,4% sobre 2020 e 
9% diante de 2019.

Esse indicador teve um aumento 
também na comparação do 4T21 com 
os mesmos períodos de anos anteriores, 

19,2% contra o 4T20 e 17,1% acima do 
4T19. Já o montante de pontos/milhas 
emitidos, ou seja, aqueles que os con-
sumidores acumularam no último tri, 
chegou a 97,1 bilhões, um aumento de 
42,7% na comparação com o mesmo 
período de 2020. No ano, o crescimen-
to foi de 32,9% sobre 2020 e 2,1% na 
comparação com 2019. 

Quando se trata do número de pon-
tos/milhas resgatados, aqueles que os 
clientes trocaram por benefícios, o 
quarto tri de 2021 alcançou a marca 
de 83,5 bilhões. Se comparado ao 
4T20, o crescimento foi de 59,7%, e 
na comparação anual, o aumento foi 
de 54,2%. Frente ao período anterior 

à pandemia do Coronavírus, em 2019, 
a alta foi de 1,1%.

“Até em relação ao faturamento 
bruto das companhias associadas à 
ABEMF os números mostram que a 
curva crescente do setor se concre-
tizou. No 4T21, o valor foi de R$ 1,9 
bilhão, sobre o mesmo período de 
2020, vemos um aumento de 24,8%, e 
na comparação com o 4T19, continua-
mos nos dois dígitos, com crescimento 
de 10,2%. No ano de 2021, houve alta 
de 13,2%”, explica o presidente da 
associação, Emerson Moreira.

Outro indicador que teve aumento 
foi o número de cadastros nos progra-
mas de fidelidade, que chegou ao fim de 

2021 registrando 180,5 milhões, 11,7% 
a mais do que no mesmo período de 
2020. Lembrando que estes não são 
registros únicos, pois um participan-
te pode ter cadastro em mais de um 
programa. A ABEMF também afere a 
origem dos pontos/milhas emitidos, 
indicador que não apresentou varia-
ção significativa. 4,8% deles foram 
provenientes de passagens aéreas e 
95,2% do Varejo, Indústria e Serviços. 

Quanto ao destino desses pontos/
milhas, fatores como a retomada do 
Turismo, principalmente, por se tratar 
de um período de férias de fim de ano, 
mostraram efeitos. As passagens aéreas 
corresponderam a 82,5% do saldo res-

gatado no quarto tri do ano, e 17,5% dos 
participantes optaram pela troca por pro-
dutos como itens para casa, descontos, 
cashback, serviços e outras vantagens.

 “Desta forma, os números ficaram 
em patamares muito semelhantes aos 
vistos antes da pandemia”, explica 
Emerson Moreira. Já a taxa de break-
age que mede o percentual de pontos/
milhas que venceram no período, ficou 
em 15,6%, seguindo a média dos resul-
tados anteriores. Importante ressaltar 
que o percentual não é calculado em 
cima dos pontos/milhas emitidos no 
trimestre, mas sim numa média dos 
últimos 12 meses. - Fonte: (https://
www.abemf.com.br/home).

Rapport: domine esta técnica 
e melhore suas vendas

Originada na palavra francesa rapporter – que em português significa relatar, relacionar - o termo 
rapport é bastante usado em vendas para designar a conexão natural que se estabelece entre duas 
pessoas; no caso, vendedor e cliente. É a racionalização de uma habilidade com a qual já nascemos e 
que aperfeiçoamos com o convívio social.

para as próximas férias, ou 
condições de saúde dele 
ou da família. Interesses, 
pessoas e histórias em co-
mum também fortalecem os 
laços. É o que eu chamo de 
o poder do “eu te conheço”. 
Aprofundar-se no universo 
do interlocutor cria um am-
biente de cumplicidade que 
favorece o diálogo. 

Finalmente, todas essas 
dicas precisam passar pelo 
crivo do bom-senso. Jamais 
devemos forçar a barra. 
De nada vale aproximar-se 
demais do cliente a ponto 
de constrangê-lo. O olhar 
do vendedor tem que ser 
respeitoso e sutil, emanar 
empatia. Sua fala deve ser 
calma, objetiva e simples 
e sua análise deve estar 
despida de julgamentos ou 
preconceitos. 

O foco é o cliente e a 
aproximação do vendedor 
deve ser sempre sincera e 
interessada!

(*) - Empresário, palestrante e autor do 
livro “Nunca mais perca uma venda 

em hipótese nenhuma”.  
Instagram: @azandrezem.

sh
iro

no
so

v_
C

A
N

VA

tanto, o vendedor deve ter 
consciência de que o foco 
é o cliente. 

Deve-se procurar co-
nhecê-lo analisando seu 
olhar, expressões faciais, 
postura, tom de voz, a fim 
de promover e manter a co-
nexão. O entendimento de 
seus objetivos é essencial. 
Isso se consegue fazendo 
perguntas claras e simples 
e buscando feedbacks, por 
exemplo, procurando saber 

o que o cliente achou de 
determinado produto (ele 
ficou satisfeito? não? por 
quê? e assim por diante). 
No processo, muitas vezes 
torna-se necessário “que-
brar o gelo”. 

Neste caso, o vendedor 
pode sutilmente procurar 
conhecer particularidades 
do cliente, como seu gosto 
por um esporte ou por artes 
plásticas, a paixão por um 
time, sua profissão, planos 

ERP em nuvem e sua relevância para 
o setor industrial

	 •	Uma gestão preparada para absorver mudanças  -  
A tecnologia remota reúne os atributos necessários para 
atender carências e modificar a perspectiva operacional 
de companhias industriais. Com o tempo, é importante 
utilizar o elemento tecnológico como um verdadeiro 
aliado estratégico, na medida em que provoca efeitos 
que impactam a governança a nível cultural, afetando 
o dia a dia de todos os departamentos envolvidos. 

Outra vantagem proporcionada pela nuvem é o acom-
panhamento empresarial de onde o gestor estiver, devido 
a sua fácil mobilidade, bem como a apresentação das 
informações atualizadas ao time, podendo ser até mesmo 
em tempo real, evitando erros e melhorando o clima de 
trabalho.

Métodos inovadores continuarão a surgir, a fim de 
acompanhar um mercado cada vez mais digitalizado. Para 
empresas que não se movimentaram rumo à “Indústria 
4.0”, fica exposta uma longa lacuna a ser preenchida e, 
com uma ferramenta robusta e confiável, essa transição 
pode ser facilitada. Volto a colocar o ERP em nuvem como 
uma opção viável e condizente com as principais demandas 
que pequenas e médias indústrias costumam enfrentar. 

Por contar com uma relação segura e produtiva com o 
volume de dados, somada à uma gestão disruptiva capaz 
de suportar adversidades, não há como negar o potencial 
da inovação e sua relevância para um dos setores econô-
micos mais influentes do país. 

 
(*) - Engenheiro de Produção pela UFRJ, é CEO da Nomus, empresa 

especializada no desenvolvimento de sistemas para excelência na gestão de 
indústrias. 
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Cresce a interação de consumidores com programas de fidelidade
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Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas da CINPAL Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
que se encontram disponíveis, na sede social da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo, na Avenida Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, os documentos a que se refere o Art. 133
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Taboão da
Serra, 03 de maio de 2022. Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.     (07, 10 e 11)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115164-94.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins
Trindade Prado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO ROBERTO MURRAY, CPF
010.953.828-53 e OAB/SP 14.505, que Jocely Couto de Oliveira - ME ajuizou ação de Procedimento
Comum, objetivando sua procedência para declarar o cumprimento do contrato por parte da autora e
seu direito ao recebimento das comissões dos valores da venda dos lotes efetivamente realizadas e
rescindidas, mesmo as rescindidas por imposição dos réus, inclusive por culpa exclusiva do corréu
Evandro Gonçalves de Oliveira, com condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 114.708,36
(cento e quatorze mil, setecentos e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente aos valores
recebidos e a ser recebidos, tudo conforme documentos nos autos. Além da condenação dos réus nas
custas e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para sua citação,
para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos
como verdadeiro os fatos alegados, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257
inciso IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2022.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de abril de 2022
Data e horário: às 14 horas do dia 5 de abril de 2022. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, no 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, 
CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Noriaki Watanabe e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: 
Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando 
a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: 
dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de 
que trata o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com o facultado pelo § 4º 
do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. 
Noriaki Watanabe ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição do Sr. 
Ryo Miyajima ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações Toma-
das por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas, 
sem qualquer ressalva: (i) a renúncia do Sr. Noriaki Watanabe, japonês, casado, economista, portador do 
Passaporte Japonês nº TS2498463, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São 
Paulo - SP, CEP: 04794-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Os 
membros presentes agradeceram toda a colaboração e o trabalho do Sr. Noriaki Watanabe durante o seu 
mandato; (ii) a eleição do Sr. Ryo Miyajima, japonês, casado, engenheiro, portador do Passaporte Japonês 
nº TH9783626, com endereço comercial na Cidade de Tóquio, Japão, 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 
100-8631, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data. O conselheiro ora eleito declara, sob 
pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevarica-
ção, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade, e assina o respectivo Termo de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de 
Administração aqui eleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras empre-
sas do grupo; Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 5 de abril de 
2022. (aa) Noriaki Watanabe - Presidente da Mesa; Sra. Larissa Chaguri - Secretária de Mesa; Acionistas 
Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Noriaki Watanabe e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda, por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. 
Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. Noriaki Watanabe 
- Presidente da Mesa, Larissa Chaguri - Secretária. JUCESP nº 229.821/22-4 em 06/05/2022.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001697-41.2022.8.26.0566 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro de São Carlos, Estado de SP, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anderson Brás Ducatti, Brasileiro, CPF 226.696.408-93, com endereço 
à Rua Borba Gato, 230, Jardim Centenário, CEP 13564-100, São Carlos - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 30.000,72 
(atualizado até Mar/22), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Carlos, aos 14 de abril de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005926-03.2022.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a) Ana Carolina Miranda de Oliveira, 
na forma da Lei, etc. Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc Nº 0005926-03.2022.8.26.0224. A 
Drª Ana Carolina Miranda de Oliveira, Juíza de Direito da 9ªVC do Foro de Guarulhos – SP, Faz 
Saber a Rodoviário Cassiano Importação e Exportação Ltda, CNPJ Nº 04.473.144/0001-166, que 
nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S/A, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 237.723,72 (atualizado até março/22), que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 04 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo 30 dias.  Proc Nº 0000388-10.2022.8.26.0299. A Drª Juliana Moraes 
Corregiari Bei, Juíza de Direito da 2ª VC do Foro de Jandira SP,  Faz Saber a Tech e Carmo 
Transportes e Logística Ltda,  CNPJ Nº 08.853.587/0001-93, que nos autos de cumprimento de 
Sentença ajuizado por  CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua 
INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 50.917,60, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, 
CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), 
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. Nada mais. Jandira, 12 de Abril  2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001226-12.2022.8.26.0344 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Marília, Estado de SP, Dr(a). Angela Martinez Heinrich, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Teralog Transportes Ltda. ME, CNPJ 54.076.658/0001-06, que por este 
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, execução do julgado na Monitória nº1012174-40.2015.8.26.0344. Encontrando-se 
a Executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação para que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contados após o decurso de prazo deste edital, pague a quantia de R$ 
39.850,23, que deverá ser atualizada até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente que, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo 
acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. Decorrido o prazo 
do edital sem oferecimento de impugnação, será nomeado Curador Especial (CPC, art. 257, inc. 
IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.15/03/2022 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. Nº 1019555-79.2019.8.26.0564. O Dr. Rodrigo Gorga 
Campos, Juiz de Direito da 9ª VC do Foro de São Bernardo do Campo S/P. Faz Saber a Thiago 
Doniseti do Monte CPF Nº 325.708.608-32 que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - 
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
5.844,13. Referente as faturas Vencidas e não quitadas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado 
no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida 
a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, 
aos 05 de abril de 2022. 

Edital De Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001712-16.2022.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a) Ivo Roveri Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tibirica Transportes e Logística Ltda, CNPJ 14.189.341/0001-61, 
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP- Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
189.704,49 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 30 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10% (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art. 525 CPC). Será 
o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 30/03/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc. 1012627-87.2016.8.26.0477. O Dr. Eduardo Ruivo Nicolau, 
Juiz de direito da 1ªVC do Foro da Praia Grande /SP. Faz Saber a Wagner Giulian Scigliano 
Carneiro, CPF/ME Nº: 375.385.318-66 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por  
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 8.396,57. Referente as faturas de nº 212690656, com vencimento em 10/12/2015,  e Fatura de 
nº 220141066, com vencimento em 10/02/2016, vencidas e não pagas. Estando o executado em 
local ignorado, foi deferida a sua Intimação por edital, para que o requerido apresente contrarrazões 
no prazo de 15 (quinze) dias, prazo esse que começa a fluir após o prazo de vinte, em virtude da 
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito do processo. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Praia Grande 14/09/2021. 

Construcciones Y Auxiliar 
de Ferrocarriles, S.A. (CAF)

CNPJ: 05.710.258/0001-03
Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Por acordo do Conselho de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” 
ou a “Sociedade”), convoca-se aos Srs Acionistas para a AGO, que será celebrada exclusivamente 
pela via telemática, no dia 05/06/2021, às 12h, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, 
no mesmo local e hora, em 2ª convocação, com o objetivo de deliberar e resolver sobre os assuntos 
compreendidos na Ordem do Dia, transcrita a seguir: Ordem do Dia 1. Apuração e aprovação, conforme 
o caso, das contas anuais e relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A., e das contas anuais e relatório de Administração do seu grupo consolidado de sociedades, 
correspondentes ao exercício de 2020, assim como da gestão do Conselho de Administração. 2. 
Aprovação da demonstração financeira consolidada correspondente ao exercício de 2020. 3. Aprovação 
da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2020. 4. Reeleição do Sr. 
Julián Gracia Palacín como Conselheiro Independente. 5. Alteração dos Estatutos Sociais: Todos os 
documentos anteriores, assim como o restante da informação relativa à Assembleia Geral de Acionistas, 
também podem ser consultados no site da Sociedade (www.caf.net) , na íntegra e ininterruptamente 
até que seja celebrada a Assembleia Geral e, mais concretamente. Para estes efeitos, as solicitações 
de informação deverão ser encaminhadas ao Escritório de Atendimento a Acionistas e Investidores, 
na sede social mediante e-mail enviado para o endereço de e-mail: acionistas@caf.net. Direito de 
completar a Ordem do Dia e de apresentar novas propostas de acordo Os acionistas que representem, 
no mínimo,  (3%) do capital social poderão solicitar que seja publicado um complemento à convocação 
da Assembleia Geral de Acionistas incluindo um ou mais pontos na Ordem do Dia, desde que os novos 
pontos estejam acompanhados de uma justificativa ou, conforme o caso, de uma proposta de acordo 
justificada. O exercício deste direito deverá ser feito mediante notificação comprovada – encaminhada 
ao atendimento da Secretaria do Conselho de Administração – que será recebida na sede social dentro 
dos cinco (5) dias seguintes à publicação da presente convocação. O complemento de convocação será 
publicado com quinze (15) dias de antecedência, no mínimo, na data mencionada para a celebração 
da Assembleia em 1ª convocação. Os acionistas que representem esse mesmo percentual poderão 
também, no mesmo prazo mencionado anteriormente, e mediante o envio da notificação para a sede 
social, apresentar propostas fundamentadas de acordo sobre assuntos já incluídos ou que devam ser 
incluídos na Ordem do Dia da Assembleia convocada. O registro de presença poderá ser realizado 
a partir do dia seguinte ao da publicação da presente convocação e não será aceito depois das 
12h00 do dia 04/06/2021. Informação geral Para obter esclarecimentos sobre o exame, entrega ou 
envio gratuito da documentação, informação adicional ou qualquer outra informação referente a esta 
convocação e à celebração da Assembleia Geral, os acionistas poderão encaminhar para o Escritório 
de Atendimento a Acionistas e Investidores, através dos seguintes procedimentos: 1. Telefone: 
943.18.92.62, em dias e horários comerciais. 2. E-mail: acionistas@caf.net. Beasain, em 30/04/2021. 

Sra. Marta Baztarrica Lizarbe - Conselheira Secretária do Conselho de Administração.CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2022
Data e Hora: 25/04/2022 às 11:00 horas. Local: Sede social à Rua Manoel da Nóbrega, 1280 - 3º 
andar - São Paulo - SP. Presença: Acionistas, representando a totalidade do Capital Social. Publica-
ções: Dispensada, consoante o disposto  no  parágrafo  4º do  Artigo  124,  Lei  nº 6.404/76. Mesa 
Diretora: Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, Secretário, Sr. Gilson Tadashi Yamaoka. Ordem do Dia: 
Aprovação do Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício en-
cerrado em 31/12/2021, a destinação do resultado do exercício e os honorários da Diretoria. Delibera-
ções: Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas tomaram 
as seguintes deliberações: 1) Por unanimidade de votos, foram aprovados o Balanço Patrimonial e as 
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, publicado no Di-
ário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal Empresas & Negócios e no site “Empresas & Negócios” 
ambos no dia 20/04/2022. 2) Com relação ao prejuízo do exercício encerrado em 31/12/2021, no valor 
de R$ 106.616.170,78, foi deliberada para incorporação à conta de Prejuízo Acumulado, conforme 
Inciso III, parágrafo 2, Artigo 178 da Lei 6.404/76, ficando na conta de Prejuízo Acumulado o saldo 
de R$ 133.469.620,85. 3) Foi fixado o valor anual de até R$ 552.000,00 (Quinhentos e cinquenta e 
dois mil reais), a título de honorário da Diretoria, para o ano de 2022, cabendo aos membros estabe-
lecerem os honorários mensais de cada um. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, franqueada 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os tra-
balhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. aa) Acionistas presentes: TODA CORPORATION (representada 
pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), e Sr. Naohiko Imagawa. Sr. Naohiko Imagawa - Presiden-
te e Sr. Gilson Tadashi Yamaoka - Secretário, declaramos estar conforme original lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 25 de Abril de 2022. Naohiko Imagawa - Presidente; Gilson Tadashi Yamaoka 
- Secretário. JUCESP n° 228.072/22-0 em 04/05/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0011121-39.2021.8.26.0309.  A Drª. Daniela Martins 
Filippini, Juíza de Direito da 3ªVC do Foro Regional e Jundiaí S/P,  Faz Saber a  Dário Cesar de 
Assis RG Nº 195.240-71, que Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A - Autoban, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 56.472,57, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 16 de Janeiro de 2021. 

Processo nº 1002818-78.2020.8.26.0624. Procedimento Comum - Indenização por Dano Material 
Requerente. Rodovias Integradas do Oeste S.A. Requerido: Daniel Polo Fernandes Me, empresa 
com sede na Rua Princesa Isabel, nº 426, Centro, Tupi Paulista/SP, CEP 17930-000 e Francesco 
Maschio, RG nº 29.028.275-5 SSP/SP, inscrito no CPF nº 378187588-10. Edital de Citação: Prazo 
20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória por dano material. O Dr. Rubens Petersen 
Neto, Juiz de Direito da 2ªVC da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei. Faz saber ao, réu, ausente, 
incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Rodovias Integradas do Oeste S.A. move contra si, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu 15/09/2017, por 
volta das 03h50min, ao atingir o km 171+300 da SP-280, sentido leste, o segundo requerido, condu 
zindo o veículo Caminhão com 3 Eixos M. Benz/Axor 2544 S, cor branca, ano 2011, placas HTP96 
23, de propriedade a primeira requerida, quando perdeu o controle do veíc. no citado KM, colidindo 
contra a defensa metálica e outros equipamentos, danificando o patrimônio público sob concessão. 
.Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de ocorrência nº 22099-530. Os Req. 
também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e 
resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que 
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Reque rente despendeu, 
na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.090,71. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Tatuí, aos 29/04/2022.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003686-69.2013.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a a(o) Jair Marques da Silva, Brasileiro, CPF 771.064.318-34, com endereço 
à Rua Landizal, 56, Apto. 86 A, São João Clímaco, CEP 04256-060, /SP, que na respectiva vara e 
cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia 
Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do 
acidente que ocorreu dia 06/02/2011, por volta das 00h10min, o Requerido estava trafegando com 
o veículo Marca Mercedez Benz/L 2013, Modelo Caminhão, ano 1975, cor Verme lh a, Placa BWE-
8127, RENAVAM 357472454, de propriedade do Requerido, quando, na altura do Km 279 + 360, 
sentido sul, segundo informações colhidas para PRF no local, foi averiguado que o condutor perdeu 
o controle na curva, colidindo-se contra a mureta e tombando a sua carga. Mediante o acidente 
ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 850294 (Doc. 04). Os Requerentes 
também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e 
resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que 
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, 
na data da ocorrência, a quantia de R$ 3.319,13, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 08/04/2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1132796-02.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 16ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Felipe Poyares Miranda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Efraim Maduro dos Santos CPF Nº 836.061.062-20 que lhes foi proposta ação 
de Procedimento Comum requerido por G.A. Brasil Representação Eireli objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 13.259,59 Referente os Cheque sob o nºs 850063, 850064, 850065, 850066 e 
850067, vencidos e não pagas, devidamente atualizado e, efetue o pagamento de honorários advo 
catícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, 
nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargo s não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 19/04/2022.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001231-54.2019.8.26.0010.  O Dr. Carlos Antônio da Costa, 
Juiz de Direito da 3ªVC do Foro Regional de Caieiras/S/P. Faz Saber a  Rodolpho Vasiliauskas 
Machado CPF Nº 172.658.598-04, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor 
de R$ 10.017.90. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

01- DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10 horas e trinta minutos, na 
sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - CONVO-
CAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sexto do Estatuto So-
cial da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Regina Annes Guima-
rães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco 
Antonio Antunes. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição do Sr. SANDOVAL 
MARTINS PEREIRA, para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia, para um mandato unifi cado até 
a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 
2024. 05 - DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, 
por unanimidade e sem restrições: 5.1- Aprovar a eleição, para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Compa-
nhia, do Sr. SANDOVAL MARTINS PEREIRA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 
18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.731.538-32, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato unifi cado até a pos-
se dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 
5.2- Consignar que o Sr. SANDOVAL MARTINS PEREIRA ora eleito, declarou, sob as penas da lei, que não está im-
pedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encon-
trar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Siste-
ma Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a proprie-
dade, e declarou, ainda, que, preenche as condições constantes no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 
4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à Resolução do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme 
alterada, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia. 5.3- Consignar que o Sr. SANDOVAL MARTINS 
PEREIRA, ora eleito, tomará posse em seu cargo após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.4- Ra-
tifi car que, após a homologação do Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição (i) 
Diretora Presidente: ANA KARINA BORTONI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada 
em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 
605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: FLÁVIO PENTAGNA GUIMA-
RÃES NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cé-
dula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo 
Vice-Presidente: SANDOVAL MARTINS PEREIRA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
129.731.538-32; (iv) Diretor Executivo: EDUARDO MAZON, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específi ca: FELICE ITALO NAPOLITANO, brasileiro, ca-
sado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, LUCIANA BUCHMANN FREIRE, brasileira, divor-
ciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula 
de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, DANIEL ANTONIO BAPTISTA FREI-
RE, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 
2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48, ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO, 
brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 
18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, ADELAIDE CAMPOS ANDREU SI-
MÕES, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG 
nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30; JEAN CARLOS ALEXANDRE ABRAHÃO, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; DANIEL FERNANDO PAVELEC, brasileiro, casado, 
analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/
PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; MARCELLO LOBO DA CUNHA CHACON LEMOS, brasileiro, casa-
do, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 53.372.212.3, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 987.037.147-72; e CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em 
ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São 
Paulo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que su-
ceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por 
todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dou-
rado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominica-
le e Marco Antonio Antunes.. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa, DEISE PEIXOTO DOMINGUES 
- Secretária da Mesa. JUCESP nº 228.975/22-0 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Biodiesel do Vale do
São Francisco - BIOVASF - LTDA.

CNPJ 07.803.979/0001-85 - NIRE: 35.233.037.381
Convocação

Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, nos termos do contrato social, a ser
realizada no dia 20 de maio de 2.022, ás 17:00 horas na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São
Paulo/SP - CEP 01010-010, com a seguinte ordem do dia: a) Alteração da Clausula Décima Segunda do
Contrato Social; e b) Assuntos Diversos. São Paulo, 10 de maio de 2022 - Administração.    (11, 12 e 13)

Cristiano Bonanno (*)

Quando tratamos de 
indústria 4.0, já te-
mos claro no mer-

cado conceitos como big 
data, analytics, realidade 
aumentada e manufatura 
aditiva. A próxima jornada 
do setor caminha para o 5.0, 
cuja principal mudança será 
trazer o ser humano para 
o centro das discussões. 
Muito além da tecnologia, o 
diferencial humano passará 
a ser peça fundamental des-
sa engrenagem. 

Migraremos de uma rea-
lidade concentrada em co-
nectividade das máquinas; 
customização em massa; 
Supply Chain inteligente; 
produtos smart; e redução 
da mão de obra reduzida 
nas fábricas, para passar 
a direcionar esforços para 
a experiência do clien-
te; hiper customização; 
Supply Chain responsivo 
e distribuído; produtos 
interativos atrelados a 
experiência; e retorno 

O diferencial humano passará a ser peça fundamental 
dessa engrenagem.

Indústria 5.0: como as tendências vão transformar o setor?
Muito provavelmente seremos a primeira geração da história a acompanhar duas revoluções industriais. Graças ao avanço tecnológico que acelera cada vez 
mais os processos de inovação, estamos vendo rapidamente o setor migrar de Indústria 4.0 para Indústria 5.0

da mão de obra para as 
fábricas.

Com o trabalho humano 
aliado à tecnologia, o pro-
cesso de tomada de decisão 
será cada vez mais eficiente. 
Tudo isso ainda caminhando 
lado a lado com as práticas 
ESG (Environmental, Social 
and Corporate Governan-
ce), que são outra forte 
tendência no setor. Esse ce-
nário levará a indústria para 
o próximo nível, cujo foco 
não será apenas eficiência, 
mas sim em eficiência as-
sociada à sustentabilidade.
	 •	As tecnologias utili-

zadas na Indústria 5.0 
- Quando evoluímos de 
operações centralizadas 
em softwares para ope-
rações baseadas em IA 
(Inteligência Artificial) 
e suportadas pela força 
de trabalho, evoluímos 
para um novo conceito 
de mercado. A IA será 
distribuída ao longo de 
todas as camadas da 
indústria, com a integra-
ção vertical de dispositi-

muito acelerado para o país. 
Segundo um estudo realiza-
do pela Microsoft, a adoção 
massiva de Inteligência 
Artificial pode adicionar um 
crescimento de 4,2% ao PIB 
do Brasil até 2030.
	 •	Desafios da Indústria 

5.0 no mercado bra-
sileiro - No entanto, 
embora a tecnologia 
avance rapidamente, o 
mercado nacional ainda 
enfrenta alguns garga-
los para avançar com a 
implementação desses 
recursos: nos faltam 
profissionais especiali-
zados, igualdade digital, 
e fomento a um ecossis-
tema de inovação. 

Na área de TI, o país 
ainda tem um déficit anual 
de 110 mil profissionais, 
de acordo com dados da 
Brasscom, o que atrasa 
a adoção de tecnologias 
pelas empresas e, conse-
quentemente, o desenvol-
vimento econômico.

A mudança forçada gerada 
pela pandemia da Covid-19 

fez com que a transformação 
digital ganhasse um impul-
so, além de ter quebrado 
muitas objeções que as 
companhias antes tinham 
para avançar com a adoção 
tecnológica, como ciberse-
gurança, falta de qualifica-
ção profissional e mudança 
cultural. Desta forma, agora 
a transformação digital não 
só faz parte do plano de 
negócios das corporações, 
como também de suas ações 
estratégicas. 

Ainda temos muitos de-
safios e um longo caminho 
a percorrer até termos, de 
fato, um setor industrial 5.0. 
Mas, as tendências apontam 
para um futuro promissor 
em que finalmente passa-
remos a usar o melhor de 
nossos recursos: as soft 
skills humanas conectadas 
ao poder da inovação. O 
futuro é digital, e o digital 
é feito de conexões.

(*) - É Regional Technology Manager 
da Rockwell Automation, empresa 

multinacional com mais 
de 100 anos de experiência em 

tecnologia e inovação.
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vos inteligentes, senso-
res com capacidade de 
processamento local e 
dispositivos de controle. 

Sem falar das soluções em 
nuvem e da computação em 
Edge, que aumentarão a ca-
pilaridade de inovações nas 
companhias, melhorando 
seus recursos e processos, 
além de abrir um enorme 
leque de oportunidades 
para o setor. Na prática, a 
nuvem entregará maior fle-
xibilidade e escalabilidade, 
principalmente porque ela 

permite trabalhar dados 
massivos em escala junta-
mente com a IA e o machine 
learning. 

Esses dados apoiarão a to-
mada de decisão em tempo 
real, e evitarão manuten-
ções e paradas que causam 
grande prejuízo para as 
indústrias. Com isso, o se-
tor ganhará produtividade, 
sustentabilidade, competiti-
vidade, segurança de ativos 
e de profissionais, e, como 
consequência, crescimento 
econômico em um nível 

Edital de Intimação Prazo 30 dias.  Proc Nº 0014754-69.2022.8.26.0100. A Drª Tonia Yuka Koroku, 
Juíza de Direito da 13ªVC do Foro da Capital/SP,  Faz Saber a Heitor Augusto Lucas,  CPF/MF Nº 
286.773.978-09, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por  União Social Camiliana, 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 25.082,83, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 %  
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC).  25/04/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc Nº 0001945-79.2022.8.26.0348. O Dr. Thiago Elias 
Massad, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro da Mauá/SP.  Faz Saber a Simone Alves da Silva, CPF Nº 
263.966.098-51 que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 30.222,88, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 26 de Abril  2022 
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O atendimento presencial (field service) deve estar sempre um passo à frente de nossos clientes. Ele requer sistemas que 
atendam às necessidades dos clientes e, ao mesmo tempo, reduzam seus esforços.

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 11 de maio de 20224
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cliente

Considere todos os elementos humanos, bem como as 
implicações tecnológicas e das mudanças de gestão. Crie 
ciclos para obter feedback dos clientes e funcionários 
para continuar iterando durante a jornada. Embora 
uma das principais metas seja estar sempre um passo à 
frente das demandas dos clientes, haverá falhas. Pense 
em como você pode ajudar a preveni-las e a minimizar 
a inconveniência quando elas ocorrerem. 

“Sair de um serviço reativo para um proativo pode 
melhorar a experiência do cliente, reduzir o tempo de 
resolução, promover a excelência operacional, reduzir o 
custo da prestação do serviço e ajudar a abrir caminho 
para novos serviços”. 

 

3 Automatize e otimize processos  -  A maior 
parte das organizações ainda depende, até certo ponto, 
de métodos manuais para conduzir seu field service. 
Muitas vezes, várias partes das organizações funcionam 
em silos. Investimentos no digital bem planejados e 
integrados ajudam as organizações a: 

 
•  Melhorar a qualidade do atendimento e os tempos 

de resposta 
•  Dar visibilidade do status do cliente e do equipa-

mento em tempo real 

“Quando se fala em sair de um modelo reativo 
de field service para um proativo, a maioria 
das pessoas já vai pensando em Internet das 

Coisas (IoT, na sigla em inglês), servitização e serviços 
baseados em resultado”, afirma Thomas DeVroy, Senior 
Advisory Solution Consultant na ServiceNow. 

“Mas, antes, é mais importante criar uma base ope-
racionalmente eficiente que beneficie tanto os clientes 
quanto os funcionários.” Segundo DeVroy, estes cinco 
passos podem ajudar: 

 

1 escute seus clientes  -  Para assumir um aten-
dimento proativo, primeiramente pense de fora para 
dentro. Comece pedindo feedback aos clientes. 

 
•  Do que os clientes precisam? 
•  Quais informações os clientes querem e qual é a 

melhor forma de fornecê-las? 
•  Quando eles preferem solucionar problemas so-

zinhos e quando preferem falar com um técnico de 
suporte? 

 
Identificar essas respostas pode te preparar para 

oferecer o melhor benefício a seus clientes. Sondagens 
são um bom ponto de partida. Uma pesquisa de opinião 
pode perguntar sobre as informações e os métodos de 
comunicação desejados. Também pode abordar a satisfa-
ção geral do cliente e aplicar perguntas de classificação 
com o Net Promoter Score (método de avaliação da 
lealdade de clientes). 

2 crie uma estratégia para conquistas 
rápidas  -  Uma vez que você entenda as necessidades 
do cliente, no nível tanto macro quanto micro, você 
pode elaborar sua estratégia para definir onde e como 
quer chegar. Não precisa fazer tudo de uma vez. Dê 
pequenos passos, obtenha conquistas rapidamente e 
vá aprendendo ao longo do processo. Uma estratégia 
sólida deve levar em conta o que está sob seu controle 
e o que você pode influenciar. 

•  Reduzir o tempo gasto com tarefas administrativas 
•  Alcançar múltiplos sistemas e apresentar os dados 

necessários para que o usuário realize as tarefas que 
lhe forem atribuídas 

 
Digitalizar processos manuais que prejudicam a 

eficiência pode contribuir para a entrega proativa de 
atualizações do progresso. Fluxos de trabalho digitais 
permitem que você responda a solicitações ou evite 
ocorrências o quanto antes durante a jornada do cliente. 
Também podem aumentar a disponibilidade dos profis-
sionais que fazem o atendimento, garantindo que seus 
clientes se sintam valorizados e apoiados. 

 

4 Faça o trabalho de manutenção para seus 
clientes  -  Contratos de manutenção para a detecção 
e o tratamento de problemas antes que haja falhas no 
equipamento pode minimizar as disrupções no cliente. 
Os tipos de contrato que você oferece podem evoluir 
conforme avança em sua jornada rumo ao serviço 
proativo. 

 
Prestadoras de serviço partem do que está previsto 

no contrato, com extensões de garantia e cobertura de 
tempo e materiais. A fase seguinte é oferecer contratos 
de manutenção preventiva que prevejam serviços pré-
-programados (trimestrais, semestrais etc.). Embora 
as visitas estejam previstas nesse período, o intervalo 
entre cada visita pode variar. 

 
A manutenção preventiva em ciclos controla o inter-

valo entre visitas para que ela seja consistente. Esse 
é o método mais eficaz em termos de funcionamento 
dos equipamentos, mas pode resultar em manutenções 
desnecessárias. Já a manutenção preventiva baseada na 
utilização é mais proativa, pois se faz a manutenção de 
acordo com o quanto o equipamento foi usado. 

 

5 Habilite os clientes para o autoatendi- 
mento  -  Conseguir acessar e pedir informações por 
meio de portal do cliente, e-mail, chat e telefone dá 
aos clientes a capacidade de autoatendimento. Uma 
solução omnicanal permite que você encontre seus 
clientes onde estiverem, no canal da preferência deles, 
com um toque humano se necessário. 

 
O portal do cliente pode ir muito além do pedido de 

informações sobre produtos pelo cliente. Esse tipo de 
portal pode oferecer artigos sobre assuntos pertinentes 
e outros recursos, tais como: 

 
•  Chat interativo, com perguntas e respostas que 

usam linguagem natural 
•  Abertura de solicitação de serviço e atualizações 

de status 
•  Agendamento de visita 
 
Sair de um serviço reativo para um proativo pode 

melhorar a experiência do cliente, reduzir o tempo de 
resolução, promover a excelência operacional, reduzir 
o custo de prestação do serviço e ajudar a abrir cami-
nho para novos serviços. -  Fonte e mais informações, 
acesse: (https://www.servicenow.com/).
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O carnê do crediário voltou, 
só que agora é digital

O carnê do crediário, 
quem diria, voltou ao 
mercado

Só que agora com nova 
roupagem e totalmente 
digital, oferecendo mais 

uma oportunidadede meio de 
pagamento para os consumido-
res e uma forma do varejo incre-
mentar suas vendas. Com grande 
parte do universo de clientes 
com problemas ou dificuldades 
de crédito atualmente no Brasil, 
por excesso de endividamento, 
o varejo viu, no pagamento via 
carnê digital, uma maneira de 
fazer o setor voltar aos tempos 
áureos. 

Boa parte dos consumidores 
teve seus limites reduzidos 
mesmo utilizando o “dinheiro 
de plástico” de maneira muito 
cuidadosa, como para contas do 
dia a dia da família. Gastos fora 
do essencial, como por exemplo, 
comprar um laptop ou uma TV 
nova, podem agora ser realiza-
dos com o sistema que leva no 
mercado financeiro o nome de 
“Buy Now Pay Later” ou BNLP, 
o que, numa tradução livre para 
o português, significa “Compre 
Agora e Pague Depois”. 

Esta modalidade representa, 
em quase todos os aspectos, a 
mesma ideia do carnê, aquela 
pequena caderneta que sin-
tetizava o crediário em que o 
comprador acertava pagar para 
a loja em parcelas pelo produto 
que levou. Só que no BNPL o 
quem está efetuando a compra 
não precisa nem ser cliente de 
uma instituição financeira, nem 
ter um limite pré-estabelecido 
pelos antigos sistemas para efe-
tuar suas compras. A novidade 
ainda permite que pessoas que 
não tem acesso a um cartão de 
crédito consigam fazer uma 
compra parcelada. 

O pagamento das parcelas 
pode ser feito por boleto, trans-
ferência bancária e até Pix, o 
que faz o comprador evitar as 
longas filas do passado na época 
do auge dos carnês. A aprovação 
do crediário era efetuada pela 
própria loja e o varejista se 
incumbia da análise do risco da 
negociação - muitos equívocos 
foram cometidos por empresas 
do ramo, que não tinham o DNA 

do mercado financeiro. Mas o 
cenário agora mudou. 

Nós da BMP, estamos estrutu-
rando e oferecendo o Buy Now 
Pay Later para gigantes do setor 
do varejo com o ecossistema 
de crédito digital adaptado às 
plataformas ou pontos de venda 
físico destes varejistas, sendo 
que a análise de risco é feita 
por nossa instituição de maneira 
instantânea. Essa operação, que 
uma instituição financeira como 
a nossa tem maior capacidade 
de realizar, facilita em muito a 
vida tanto do varejista quanto a 
do comprador.     

A The Ascent, uma empresa 
que presta serviço de análise de 
produtos financeiros, no segun-
do semestre de 2020, entrevis-
tou dois mil norte-americanos 
sobre seus hábitos de comprar 
agora e pagar depois. Ao atua-
lizar esse levantamento, no ano 
passado, os números de adeptos 
cresceram quase 50%. Na Euro-
pa, o crediário digital também 
avança rapidamente. No Reino 
Unido, segundo levantamentos 
do mercado, cerca de quatro 
em cada 10 britânicos afirmam 
que adotam essa modalidade. 
Globalmente, em 2020, 2,1% das 
compras feitas em e-commerces 
usou o Buy Now Pay Later como 
forma de pagamento. 

A previsão é que essa taxa 
dobre e chegue a 4,2% até 2024. 
Também em 2020, as compras 
feitas em lojas online ao redor 
do mundo usando o BNPL so-
maram quase US$ 100 bilhões. 
Isso é só o começo de um novo 
momento para o acesso ao cré-
dito para financiar compras. Se 
o Bank of America estiver certo, 
o mercado de soluções “Buy Now 
Pay Later” pode crescer de 10 a 
15 vezes até 2025, processando 
entre US$ 650 bilhões a U$ 1 
trilhão em transações. 

O Brasil, sempre muito atento  
a novidades tecnológicas, certa-
mente seguirá este mesmo cami-
nho. Ainda mais em um ano de 
Copa do Mundo, que mexe com 
o coração dos brasileiros, o faz 
pensar em trocar de aparelhos 
eletrônicos e é tradicionalmente 
um período de bonança e alegria 
para o comércio.

 
(*) - É CEO da BMP 

(http://www.bmp.com.br/).

Carlos Eduardo Benitez (*)

completo evento do setor e são esperados 10 mil visitantes, entre eles, 
profissionais de grandes magazines, boutiques, lojas de departamento, 
varejistas, lojas de brinquedos e decorações, outlets infantis, lojas de 
móveis, fabricantes, atacadistas e distribuidores regionais, importadores, 
exportadores, representantes de vendas, e-commerce, associações e 
mídias interessados nas novidades e lançamentos de grandes marcas 
expositoras. A expectativa é que as feiras gerem negócios, networking 
e tendências de consumo para 16% do mercado, sendo que existem 60 
mil pontos de varejo físico no Brasil. Credenciamento: (https://www.
euvou.net.br/FeiraFITePueriExpo2022/home).     

E - Registro de Marcas
A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em parceria com o 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), disponibiliza um 
novo serviço no Balcão do Empreendedor para os micros e pequenos 
empreendedores que precisam registrar a marca da sua empresa, do 
seu serviço ou de seu produto, por meio do ACMarcas. Voltado para 
empreendedores, associados ou não, o serviço vai permitir o acesso às 
informações necessárias sobre os trâmites burocráticos relacionados ao 
processo, além de tirar todas suas dúvidas a respeito da importância 
do registro de uma marca e suas implicações legais, caso isso não seja 
feito pelo empresário. Saiba mais em (https://acsp.com.br/lp-acmarcas). 

F - Resorts for Families
Localizado numa das regiões mais privilegiadas da costa mexicana, em 
Los Cabos, o Nobu Hotel Los Cabos ganhou o prêmio World’s Finest 
Hotels & Resorts for Families, atribuído pela prestigiada publicação Petit 
Passeport, guia essencial para os turistas que viajam pelo mundo com os 
seus filhos, por oferecer experiências aprimoradas e pensadas para as 
famílias. O prêmio “World’s Finest Hotels & Resorts for Families” consa-
gra os destinos e meios de hospedagens ideais para casais desfrutarem 
com seus filhos. Para identificar qual complexo deve receber esse selo, 
a Petit Passeport analisa os imóveis de luxo mais bem classificados e 
avaliados de modo geral. A entidade verificou que o resort tem uma média 
de mais de 4,5 estrelas de um total de 5 através dos principais motores 
de busca de viagens. Mais informação: (www.nobuhotelloscabos.com).

G - Fórum de Fidelização 
Nesta próxima sexta-feira (13), no Hotel Unique, em São Paulo, acon-
tece a quinta edição do Fórum Brasileiro de Fidelização, promovido 

A - Bolsas de Estudos
O Ministério das Relações Exteriores da Itália anunciou a distribuição 
de bolsas de estudo para estrangeiros e italianos que moram no exte-
rior. As bolsas serão válidas para o ano acadêmico de 2022 e 2023, mas 
as solicitações online devem ser apresentadas pelos interessados até 
o dia 9 de junho. Em uma nota divulgada pela Embaixada da Itália em 
Brasília, foi informado que a bolsa de estudos cobrirá somente os cur-
sos realizados em território italiano. São oferecidas para os estudantes 
completarem seus estudos ou programas de formação em instituições 
de ensino italianas públicas ou que são reconhecidas legalmente. In-
teressados podem se candidatar através do site: (https://studyinitaly.
esteri.it/it/node/30) - Ansa.

B - Eclipse Lunar
O Polo Astronômico de Amparo, no interior de São Paulo, abre o com-
plexo ao público para a sessão especial de observação do eclipse lunar 
total, considerado o maior evento astronômico do ano. A programação 
ocorre entre a noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira 
(16). A visibilidade, com céu aberto, será de 100%. A noite de observa-
ção do eclipse será limitada a 250 pessoas. Será um espetáculo único 
para estudiosos, para quem gosta de observar o céu como hobby ou é 
apaixonado por fenômenos astronômicos. Outro eclipse como este, com 
visibilidade total, só voltará a acontecer no dia 14 de março de 2025. 
Mais informações: (www.poloastronomicoamparo.com.br).  

C - Marca do Leão 
A Peugeot continua com acelerado ritmo de vendas e, mais uma vez, os 
resultados alcançados superaram as expectativas. A Marca do Leão se 
mantém na liderança entre as marcas que mais cresceram, em volume 
percentual, da indústria automotiva no Brasil. No acumulado de 2022, 
a Peugeot registrou alta de 96% (12.216 unidades comercializadas) 
e 2,4% de market share, na comparação a igual período de 2021. No 
mês de abril, a marca registrou alta de 47%, mesmo com a queda da 
indústria nacional, quando comparada ao mesmo mês do ano anterior. 
Nesse período, a Marca ainda se mantém no TOP 3 com o 208 entre o 
segmento B-Hatch com motorização superior a 1.0.

D - Infantojuvenil e Bebê 
Entre os próximos dias 25 e 28, no Pavilhão Azul do Expo Center Nor-
te, acontecem as feiras FIT 0/16 e Pueri Expo. Esse é o maior e mais 

pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização 
(ABEMF). O público de diferentes setores, como varejo, indústrias, 
bancos, companhias aéreas, entre outros, terá a oportunidade para 
desenvolver e estreitar relacionamento com integrantes do setor e re-
presentantes das empresas líderes desse mercado, além de acompanhar 
palestrantes e painéis com especialistas reconhecidos no setor de loyalty 
brasileiro e internacional. O evento trará debates sobre as tendências 
do segmento no mundo, mudanças no comportamento do consumidor 
pós-pandemia, ecossistemas de negócios e novas tecnologias. Inscrições: 
(https://forumfidelizacao.com.br/).

H - Pneu com Soja
A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, anuncia 
o lançamento do primeiro pneu produzido no Brasil, em sua unidade 
de Americana (SP), que traz o óleo de soja em sua composição, em 
substituição aos derivados de petróleo. O Wrangler Workhorse AT 
chega ao mercado brasileiro para equipar picapes e SUVs trazendo o 
novo composto, além de uma melhora de performance em comparação 
com o seu antecessor (Wrangler Armortrac), sobretudo em termos 
de quilometragem, dirigibilidade em piso molhado e melhor tração 
em todos os tipos de terrenos. O pneu, que usa o óleo de soja como 
composto, faz parte dos esforços de desenvolvimento e inovação da 
Goodyear para a formatação de um futuro mais sustentável (https://
www.goodyear.com.br/).

I - Acordo de Cooperação
A Ansa e a agência de notícias portuguesa Lusa assinaram um acordo 
de colaboração que prevê a disponibilização e troca de conteúdos 
que podem ser utilizados nas respectivas plataformas de informação. 
Com o acordo, a oferta de serviços de informação internacional ficará 
ainda mais enriquecida para assinantes e clientes das duas agências 
de notícias. O objetivo do acordo é incentivar a troca de notícias e 
imagens, mas também abrir novos horizontes a nível comercial. A 
colaboração entre Ansa e Lusa enriquecerá ainda mais a rede de 
parcerias internacionais da agência italiana, que inclui, entre outras, 
a WAM, a AFP e a EFE. (Ansa).

J - Sebrae de Jornalismo
O 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo irá premiar as melhores notícias veicu-
ladas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas 
digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios, veiculadas de 
1º de setembro de 2021 a 29 de junho de 2022. Esta edição marca o 
cinquentenário do Sebrae e reforça a importância do reconhecimento 
ao papel fundamental da imprensa para fortalecer e dar visibilidade 
aos pequenos negócios. O país conta mais de 18 milhões de pequenos 
negócios. São milhões de histórias e pautas motivadoras para ilustrar 
o talento brasileiro, que inspiram e apoiam quem empreende ou quer 
empreender. Inscrições e mais informações: pelo site (www.premiose-
braejornalismo.com.br).

Entre as avaliações 
apresentadas na ata 
da última reunião do 

comitê, estão considerações 
sobre a continuidade da alta 
do petróleo; da inflação no 
país e no ambiente externo; 
a nova onda da Covid-19 na 
China; e a reorganização das 
cadeias de produção globais 
em decorrência da guerra na 
Ucrânia.

“A inflação de serviços e de 
bens industriais se mantém 
alta, e os recentes choques 
levaram a um forte aumento 
nos componentes ligados a 
alimentos e combustíveis”, 
informou o Copom. As ex-
pectativas de inflação para 
2022 e 2023 apuradas pela 
pesquisa Focus encontram-

Comitê afirma que inflação ao consumidor está mais persistente.

Alta acumula ganhos de 1,6% nos três 
primeiros meses.

A produção industrial cresceu em nove dos 15 
locais pesquisados pelo IBGE, na passagem de fe-
vereiro para março. A maior alta foi observada em 
São Paulo (8,4%). Outros estados com alta acima 
da média nacional (0,3%) foram Ceará (3,8%), 
Mato Grosso (2,8%), Minas Gerais (2,4%), Rio 
de Janeiro (2,1%) e Paraná (0,6%). Única região 
analisada no estudo, o Nordeste teve expansão 
acima da média do país: 1,8%.

Outros estados com alta foram Amazonas 

(0,3%) e Bahia (0,1%). Ao mesmo tempo, 
seis estados tiveram queda na produção: 
Santa Catarina (-3,8%), Pará (-3,3%), Espí-
rito Santo (-3%), Pernambuco (-1,1%), Rio 
Grande do Sul (-0,3%) e Goiás (-0,2%). Na 
comparação com março de 2021, houve alta 
em oito locais, com destaque para Mato Grosso 
(22,9%). Sete locais tiveram queda, sendo as 
mais acentuadas em Santa Catarina (-9,8%) 
e no Pará (-7,2%).

Mato Grosso também teve a maior alta (25,6%) 
entre os seis locais com crescimento na produção 
no acumulado do ano. Entre os nove locais com 
queda na produção, destacam-se Ceará (-12,8%) 
e Pará (-12,2%). No acumulado de 12 meses, 
Mato Grosso e Minas Gerais anotaram altas de 
7%. Outros sete locais tiveram expansão nesse 
tipo de comparação. Dos seis locais em queda, os 
piores desempenhos ficaram com Bahia (-8,2%) 
e com Pará (-7,1%) (ABr).

Ciclo de aperto monetário deve 
avançar “significativamente”

O Copom considera ser “apropriada” a manutenção do ciclo de aperto monetário diante das projeções 
observadas e do “risco de desancoragem das expectativas”

çando significativamente 
em território ainda mais 
contracionista”, diz o comitê 
ao afirmar que vai continuar 
com a estratégia até que se 
observe resultados nos índi-
ces inflacionários, na busca 
por se aproximar das metas.

“A reorganização das ca-
deias de produção globais, já 
impulsionada pela guerra na 
Ucrânia, deve se intensificar, 
com a busca por uma maior 
regionalização na cadeia de 
suprimentos. Na visão do 
comitê, esses desenvolvi-
mentos podem ter consequ-
ências de longo prazo e se 
traduzir em pressões infla-
cionárias mais prolongadas 
na produção global de bens”, 
complementa a ata (ABr).
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se em torno de 7,9% e 4,1%, 
respectivamente. A meta do 
Banco Central é de encerrar 
o ano com inflação de 3,5%, 
com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou para 
menos.

Ainda segundo o comitê, 
diante de suas projeções e 
do risco de desancoragem 
das expectativas para prazos 
mais longos, “é apropria-
do que o ciclo de aperto 
monetário continue avan-

O volume de vendas do comércio 
varejista do país avançou 1% de fe-
vereiro para março. Essa é a terceira 
alta consecutiva do indicador, que 
acumula ganhos de 1,6% nos três 
primeiros meses do ano, segundo 
dados da pesquisa feita pelo pelo 
IBGE. O varejo apresentou altas de 4% 
na comparação com março de 2021, 
de 1,3% no acumulado do ano (em 
comparação com o mesmo período do 
ano passado) e de 1,9% nos 12 meses.

O aumento foi puxado por seis 
das oito atividades pesquisadas pelo 
IBGE: equipamentos e material para 
escritório informática e comunicação 
(13,9%), livros, jornais, revistas e pa-
pelaria (4,7%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (3,4%), combus-
tíveis e lubrificantes (0,4%), móveis 
e eletrodomésticos (0,2%) e tecidos, 
vestuário e calçados (0,1%). Por outro 
lado, duas atividades tiveram queda 

Vendas do varejo cresceram 
1% de fevereiro para março

para março, com a alta de 2,2% no 
setor de veículos, motos, partes e 
peças. Os materiais de construção 
recuaram 0,1%.

O varejo ampliado teve ainda taxas 
de crescimento de 1,1% na média mó-
vel trimestral e no acumulado do ano, 
de 4,5% na comparação com março 
de 2021 e de 4,4% no acumulado de 
12 meses.

A receita nominal do varejo subiu 
em todos os tipos de comparação: 
na comparação com fevereiro deste 
ano (2,9%), em relação a março de 
2021 (18,1%), no acumulado do ano 
(14,5%) e no acumulado de 12 meses 
(15%). O mesmo aconteceu com a 
receita nominal do varejo ampliado, 
que teve altas de 0,4% na comparação 
com fevereiro, de 19,3% em relação 
a março do ano passado, de 15,3% 
no acumulado do ano e de 18,6% no 
acumulado de 12 meses (ABr).

no período: supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (-0,2%) 
e artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos e de perfumaria (-5,9%).

O varejo ampliado, que também inclui 
as vendas de veículos e materiais de 
construção, cresceu 0,7% de fevereiro 
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Indústria 
cresce em 
nove dos 
15 locais 

analisados
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OpiniãO
O que o “exército de TI” 
da Ucrânia tem a ensinar 
às empresas brasileiras?

As pessoas se 
atualizam sobre 
a guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia 
e perceberam que, 
além de ataques com 
armamento pesado, há 
também uma guerra 
cibernética.

Ao mesmo tempo 
em que avançava 
sobre o território 

ucraniano, a Rússia usava 
uma nova forma de mal-
ware de limpeza de disco 
para atacar organizações 
daquele país, bem como 
bancos virtuais, canais 
de comunicação e órgãos 
de defesa. Os serviços 
de TI ficaram instáveis, 
paralisando negócios e re-
presentando um aumento 
de vulnerabilidade sem 
precedentes. 

Mas não tardou para que 
um “exército de TI” se for-
masse com o objetivo de 
defender a Ucrânia e dar 
o troco na Rússia. Hack-
tivistas de várias partes 
do mundo se juntam todos 
os dias numa força-tarefa 
que visa derrubar o maior 
número possível de sites 
russos. E a estratégia é 
aparentemente simples: 
eles usam DDoS, ou seja, 
ataques de negação de 
serviço. 

Trata-se de uma tenta-
tiva de indisponibilizar os 
recursos de um sistema 
para os usuários. Servido-
res web costumam ser os 
alvos principais, fazendo 
com que as páginas hos-
pedadas não possam ser 
acessadas. Não se trata de 
uma invasão do sistema, 
mas da sua invalidação por 
sobrecarga. Isso é possível 
quando um grupo combina 
de inundar sites no mesmo 
horário com solicitações 
de tráfego até que eles se 
tornem inacessíveis. 

Aparentemente, os rus-
sos não estavam prepara-
dos para um contra-ataque 
tão forte e tão rápido na 
internet, comprometendo 
sua rotina. Ao contrá-
rio, normalmente muitos 
ransom ware partem da-
quele país. Agora, serviços 
de pagamento online, de-
livery de alimentos e ser-
viços de streaming de TV 
têm reportado problemas 
e interrupções. O exército 
de TI da Ucrânia lançou 
recentemente até mesmo 
um site para mostrar os 
alvos e os resultados dos 
ataques. 

O grande trunfo é agre-
gar até mesmo quem não 
entende muito de TI mas 
está disposto a contribuir. 
Para isso, recomendam 
que se use uma VPN (rede 
privada virtual) para dis-
farçar sua identidade on-
line e dificultar que sejam 
percebidos em suas ativi-
dades. Para deixar claro, 
uma VPN pode dificultar 
que encontrem o ende-
reço de IP de quem está 
participando de um ataque 
hacker, fazendo com que 
terceiros não possam ver 
quais sites estão sendo 
visitados ou que dados 

estão sendo enviados e 
recebidos online. 

E o que tudo isto pode 
ensinar para empresas 
brasileiras? A resposta é: 
muito sobre segurança. 
Vale lembrar que, quando 
uma empresa também usa 
uma rede privada, uma 
VPN, ela está justamente 
se protegendo de hackers 
e cibercriminosos, já que 
suas atividades online não 
são vistas em rede pública. 
Além disso, essa solução 
provê uma criptografia 
segura. Ou seja, para ter 
acesso aos dados, seria 
necessário ter uma chave 
de criptografia e, sem ela, 
é praticamente inviável 
decifrar um código na base 
da tentativa e erro. 

Com relação a uma 
enxurrada de acessos ao 
mesmo tempo a um site, 
que poderia derrubar suas 
operações, isso já aconte-
ceu e nem sempre esteve 
ligado a um ataque hacker. 
Empresas às vezes fazem 
campanhas publicitárias 
sem verificar se o sistema 
tem condições de receber 
tantas solicitações em 
um prazo tão curto. De 
alguns anos para cá, tem 
se tornado menos comum, 
mas antes era recorren-
te em épocas especiais, 
como black friday ou no 
lançamento de grandes 
campanhas publicitárias. 

Quem não se lembra da 
campanha “pôneis maldi-
tos” da Nissan? Se, por um 
lado, ela resultou em 81% 
no aumento de vendas de 
um modelo de picape, por 
outro gerou um problema 
de TI com o expressivo 
aumento de acessos ao site 
da marca, que chegou a fi-
car instável por até que se 
implantasse uma solução. 
Hoje, há ferramentas anti-
-DDoS, mas ainda assim é 
preciso ficar atento. 

Vale dizer que, inde-
pendentemente de sua 
eficácia, os ataques con-
tinuam e às vezes um site 
pode ficar fora do ar por 
minutos ou até horas a 
fio. Outra medida tomada 
pela Ucrânia foi criar um 
programa de recompen-
sas de bugs, para que 
se encontrem falhas de 
segurança em sistemas 
russos. São bancos de da-
dos vazados, informações 
de login e senhas etc. Em 
grandes organizações, 
essas vulnerabilidades são 
identificadas geralmente 
nos escritórios regionais, 
não passam pela central.  

Isso nos mostra o quanto 
é importante mapear os 
riscos com máximo cuida-
do. Investir em treinamen-
to regular e atualizado so-
bre segurança cibernética 
é a base de tudo. Sendo 
assim, é preciso garantir 
que os funcionários de 
uma empresa e a equipe 
de TI estejam sempre bem 
informados sobre práticas 
de segurança digital e que 
sejam treinados para iden-
tificar golpes e ataques 
mais recentes.

(*) - É CEO da Online Data Cloud – 
empresa com quase 30 anos  
de atuação na indústria de TI  

(www.onlinedatacloud.com.br).

Adriano Filadoro (*)

Governo chinês substituirá 
PCs de marcas estrangeiras

Parece que o processo de globalização está dando mais um passo atras: a Bloomberg noticiou que o 
governo central chinês anunciou um plano que prevê a substituição de todos os seus computadores da 
linha PC de marcas estrangeiras por alternativas domésticas.

xavierarnau_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A expectativa é de que o plano 
seja executado nos próximos 
dois anos; mais de 50 milhões 

de PCs podem ser substituídos. 
Acredita-se que os computadores 
que rodam Windows serão, em 
quase todos os casos, trocados por 
máquinas com sistemas operacio-
nais baseados em Linux. 

No futuro, a iniciativa poderia 
ser estendida; além das agências 
do governo central e empresas 
estatais, seriam incluídos também 
os governos provinciais. Em tese, 
determinados órgãos poderiam 
receber permissão para manter as 
máquinas de marcas estrangeiras.

A medida vai prejudicar a partici-
pação da HP e da Dell no mercado 
chinês. Essas duas empresas são a 
segunda e a terceira maiores fabri-
cantes de PCs do mundo; a maior 
delas, a chinesa Lenovo deverá 
fornecer muitas das máquinas que 
substituirão as estrangeiras.

De acordo com a empresa de 
pesquisa de mercado IDC, os fa-
bricantes de PCs entregaram 92,7 
milhões de desktops, notebooks 

e estações de trabalho durante o 
quarto trimestre de 2021, 1% a mais 
do que no ano anterior; Lenovo, HP 
e Dell responderam por mais da 
metade das máquinas vendidas. A 
IDC estima que a Lenovo teve uma 
participação de mercado de 23,5% 
no quarto trimestre, enquanto   HP 
e a Dell responderam por 21,2% e 
17% respectivamente. 

Além dos fornecedores de   hard-
ware como Dell e HP, a Microsoft 
também pode ser afetada pelo plano 
chinês, pois o Windows continua a 

ser uma importante fonte de receita 
para a empresa. O segmento More 
Personal Computing da Microsoft, 
que inclui as vendas de sistemas 
operacionais, respondeu por US$ 
14,5 bilhões dos US$ 49,4 bilhões em 
receita total que a empresa gerou 
no último trimestre de 2021.

Parece ser também  mais uma 
batalha da guerra comercial que chi-
neses e americanos vêm travando.

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
eSports com uma combinação de switches de última geração, maior 
duração de bateria e o inédito sensor óptico Focus Pro 30K (https://
www.razer.com/gaming-mice/razer-viper-v2-pro).

EdTech de soluções empresariais abre 180 vagas

@Após a forte queda da economia brasileira em 2020 por conta 
da pandemia, as previsões para 2022 eram de uma retomada 

forte tanto para grandes quanto para pequenas empresas. Provando 
que as previsões estavam certas, BiUP Educação, empresa fundada 
no segundo semestre de 2020 em meio a pandemia, abre agora 180 
vagas remotas concentradas nas principais cidades brasileiras: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, 
Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém, Porto Alegre, Guarulhos, 
Campinas, São Luís, São Gonçalo, Maceió, Duque de Caxias, Cam-
po Grande e Natal. São cerca de 180 vagas voltadas para a área 
comercial da empresa, não é exigido o diploma e o trabalho é feito 
de forma remota, acompanhando assim as principais tendências do 
mercado de trabalho atual e oferecendo uma oportunidade para os 
profissionais que buscam maior flexibilidade na sua rotina (selecao@
biupsejamais.com).

Neoway abre mais de 100 novas vagas em 2022

@A Neoway, maior empresa de Big Data Analytics e Inteligência 
Artificial da América Latina, anuncia a abertura de mais de 100 

vagas que deverão ser preenchidas até o final do ano. As oportunidades 
são para diversos níveis de senioridade e são focadas, principalmente, 
em profissionais de tecnologia como desenvolvedores, cientistas de 
dados, engenheiros de dados e especialistas em experiência de usuá-
rio. Além disso, a companhia que desde o fim de 2021 integra a B3, a 
bolsa do Brasil, possui oportunidades nas áreas comercial, marketing 
e administrativa. Todas as oportunidades abertas no momento podem 
ser conferidas no site: https://jobs.kenoby.com/neoway/.

Razer anuncia o Viper V2 Pro

@A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba 
de anunciar o Viper V2 Pro, um mouse gamer ultraleve e sem fio 

ideal para jogos competitivos. Com tecnologias de ponta exclusivas e 
projetado com ajuda de jogadores profissionais, é 20% mais leve do que 
o mouse Viper Ultimate, e estabelece um novo padrão de qualidade para 

ricardosouza@netjen.com.br
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Como fazer podcasts perfeitos com o Zoom
Em meio ao boom de produções, o Zoom 

tornou-se uma solução confiável para fazer 
podcasts com seus recursos de áudio e grava-
ção, VoIP confiável e vídeo de alta resolução. 
A empresa apresenta depoimentos de podcas-
ters Zoomies sobre como a plataforma pode 
elevar a produção, destacando os principais 
benefícios:

O som original oferece a melhor 
qualidade de áudio

“Sou um dos apresentadores do programa 
‘Bean Stuff’ com meu pai. Quando me mudei para 
uma nova cidade e não podíamos mais trabalhar 
no mesmo lugar, o Zoom tornou-se a ferramenta 
indispensável para gravação e pós-produção. 
O som original oferece a melhor qualidade de 
áudio possível. A plataforma também é ótima 
para receber convidados, já que a maioria das 
pessoas conhece a solução”. Reed Allen, Product 
Manager, Co-Host do “Bean Stuff”.

Fluxos de áudio separados facilitam a 
edição

“Gravar arquivos de áudio separados para 
cada participante é um recurso do Zoom muito 
útil para podcasting. Muitas vezes, você deseja 
editar, ajustar e nivelar o som de uma pessoa 
e não em toda a gravação mixada - gravar 
arquivos de áudio separados torna isso muito 
mais fácil”. Stephen Newton, Lead Product 
Manager, Host do “Black Ink Red Film”. 

Dica profissional: É possível ativar os ar-
quivos de áudio separados para cada recurso 
de participante para gravações locais e na 
nuvem. Durante uma gravação no computador 
acione o recurso nas configurações do app 
no desktop em Gravação > Gravação local > 
Gravar um arquivo de áudio separado para 
cada participante. Ao gravar na nuvem, vá 
em Configurações > Gravação > Gravação na 

Outras dicas para podcasters
Organize suas gravações na nuvem: as gra-

vações de reunião e webinar na nuvem ficam 
em um local centralizado no Zoom Web Portal, 
ajudando o usuário a se manter preparado à 
medida que seu podcast se expande e cresce.

Facilite a colaboração: distribua suas gra-
vações na nuvem para co-hosts, editores, 
produtores e colabore em qualquer lugar.

Aumente o nível da sua marca e do envol-
vimento do público: quem deseja fazer uma 
transmissão ao vivo, pode transmitir sua reu-
nião ou webinar para o YouTube. É permitido 
até adicionar uma marca personalizada se 
estiver conversando em um webinar. Quem 
estiver interessado em usar o Zoom para 
produzir podcasts, acesse a página do Zoom 
para selecionar o melhor plano que atenda as 
necessidades.

nuvem > Gravar arquivos somente de áudio 
> Gravar um arquivo de áudio separado para 
cada participante.

Transcrições do áudio
“Adoramos o fato de que o Zoom gera uma 

transcrição das reuniões e webinars quando 
você grava na nuvem. É um ótimo recurso 
para anotações de shows e pode até ser usada 
para reaproveitar cotações para promoção de 
shows”. Ronnie Dickerson Stewart, DEI Lead, 
Marketplace & Community, Host do “The Career 
Clinic Podcast” 

Dica profissional: para habilitar transcrições 
de áudio automatizadas para suas reuniões e 
webinars, acesse o portal da Web Zoom em 
Configurações > Gravação > Configurações 
avançadas de gravação em nuvem. (Observa-
ção: as transcrições de áudio estão disponíveis 
nas contas Business, Education e Enterprise).
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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:

FABIO OLIVEIRA MESQUITA MOURA, estado civil solteiro, profissão guia de turis-
mo, nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/184.FLS.202-
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e dois (04/12/1982), residente e domiciliado Praça Capitão Antônio 
dos Santos Medeiros, 87, CEP: 08220-750, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Arlei Aparecido Mesquita Moura e de Eliana Irene de Oliveira 
Moura. ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/211.FLS.
231-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa (08/02/1990), residente e domiciliada Avenida General Penha Brasil, 
2651, bloco 16, apartamento 31-A, CEP: 02673-000, Vila Nova Cachoeirinha, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Emerson Yokomizo Ferreira de Souza e de Cleunice 
Alves de Souza.

DEIVISON REIS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão barbeiro, nascido 
em Esplanada, Estado da Bahia, Esplanada, BA no dia onze de agosto de mil no-
vecentos e noventa e sete (11/08/1997), residente e domiciliado Rua da Paz, 1139, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Railton Santos e de Iris Reis dos Santos. MAIANE ANUNCIAÇÃO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Rio Real, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/046.FLS.146 OLINDINA/BA), Rio Real, BA no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (17/11/1997), residente e domiciliada Rua da 
Paz, 1139, casa 02, CEP: 08226-022, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Silva dos Santos e de Marcia Beatriz da 
Anunciação.

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão comerciante, 
nascido em Itatira, Estado do Ceará, Itatira, CE no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e sessenta e dois (14/06/1962), residente e domiciliado Rua das Boas 
Noites, 677, CEP: 08225-180, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Hermenegildo Martins de Oliveira e de Francisca Venancio de Oliveira. ARIANA 
MARIA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São 
José da Laje, Estado de Alagoas, São José da Laje, AL no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e oitenta e três (23/04/1983), residente e domiciliada Rua das 
Boas Noites, 677, CEP: 08225-180, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jaidy Maria de Araujo.

GEOVANNE MACÊDO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/416.FLS.014-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de agosto de dois mil e dois (08/08/2002), residente e domiciliado Rua Casa do Trem, 
18, CEP:08220-340, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leandro 
da Silva do Nascimento e de Joseneide de Macedo. MARIA BRUNA FERREIRA DE 
SOUSA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Icó, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/055.FLS.286 1º SERVENTIA DE ICÓ/CE), Icó, CE no dia oito de junho de 
dois mil e dois (08/06/2002), residente e domiciliada Rua Casa do Trem, 22, casa 01, 
CEP:08220-340, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lour-
des Nicolau Sousa.

FÁBIO FERREIRA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão funcionário pú-
blico, nascido neste Distrito (CN:LV.A/076.FLS.198 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e cinco (08/05/1975), residente 
e domiciliado Rua Benedito Gianelli, 18, CEP:08210-750, Vila Brasil, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Ademir Ferreira de Andrade e de Clarice Ferreira de 
Andrade. LEANDRA DA SILVA FRASSON, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Garça, neste Estado (CN:LV.A/001.FLS.248-GARÇA/SP), Garça, SP 
no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e sete (24/11/1977), 
residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 18, CEP:08210-750, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Frasson e de Aparecida Ferreira da 
Silva Frasson.

ROBERTO PATRICK ANTONIO, estado civil divorciado, profissão auxiliar de manuten-
ção de escada rolante e elevadores, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e três (11/07/1993), residente e do-
miciliado Rua Nossa Senhora das Candeias, 398, casa 02 CEP: 08247-095, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Rogério Antonio e de Andrea 
Simões Antonio. PATRICIA SILVA BORGES, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos 
e noventa e cinco (11/07/1995), residente e domiciliada Rua André Basili, 52, casa 02, 
CEP: 08270-370, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Alves Borges 
e de Claudia Rejane Conceição da Silva Borges.

APARECIDO NERES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão encarregado de 
obra, nascido em Iuiu, Estado da Bahia, Iuiu, BA no dia dezoito de dezembro de mil 
novecentos e setenta e sete (18/12/1977), residente e domiciliado Rua Albertina 
Medeiros, 1001, CEP:08241-250, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Grigório Santiago da Silva e de Raimunda Neres Santana. MARIA LARA 
RIBEIRO MARTINS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em Malhada, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.272 MALHADA/BA), Malhada, 
BA no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e oito (02/09/1998), resi-
dente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 1001, CEP:08241-250, Vila Danubio 
Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo Pereira Martins e de Arleide 
Ramos Ribeiro.

MATHEUS RODRIGUES MONTICELLI, estado civil solteiro, profissão ministro de evan-
gelho, nascido em São José dos Campos, neste Estado, São José dos Campos, SP 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito (05/11/1998), residente 
e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 384, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maicon Martins Monticelli e de Camila Georgete Rodrigues. CARO-
LINA DE ABREU MOURA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ubatuba, 
neste Estado, Ubatuba, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e nove 
(20/10/1999), residente e domiciliada Rua Helmut Bischof, 35, Centro, Ubatuba, neste 
Estado, Ubatuba, SP, filha de Silvio Feliciano de Moura e de Claudia Zurleide de Abreu. 
"Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ubatuba, neste 
Estado”

GUILHERME SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente adminis-
trativo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.167V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e nove (29/07/1999), 
residente e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, 272, casa 03, CEP 08280-
420, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Jose da Silva e 
de Sueli Pereira Souza. VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/418.FLS.145V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de dois mil e dois (03/10/2002), residente 
e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 619, A, CEP 08280-000, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Edicarlos Vieira Caetano 
e de Ana Monteiro de Souza.

JOSÉ GONÇALO TEIXEIRA LIMA, estado civil divorciado, profissão operador de in-
jetora, nascido em Água Branca, Estado de Alagoas, Água Branca, AL no dia oito de 
setembro de mil novecentos e setenta e um (08/09/1971), residente e domiciliado Rua 
Nova Esperança, 81, CEP 08370-546, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Espedito Antonio de Lima e de Maria Teixeira Lima. ANA LÍGIA DA SILVA COR-
REIA, estado civil divorciada, profissão faxineira, nascida em Água Branca, Estado 
de Alagoas, Água Branca, AL no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e um 
(02/01/1981), residente e domiciliada Rua Nova Esperança, 81, CEP 08370-546, Vila 
Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Temistocles Nunes Correia e de Maria da 
Silva Correia.

LEANDRO EVARISTO ROLIM, estado civil solteiro, profissão professor de muay thai, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 049,FLS.238-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(11/08/1982), residente e domiciliado Rua José Vieira Guimarães, 169, CEP: 08430-
000, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Lenilson Evaristo 
Rolim e de Irani Alarcon. GABRIELA DE MOURA MARINO, estado civil solteira, pro-
fissão executiva de contas, nascida neste Distrito (CN:LV-A-376,FLS.143V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de dois mil (26/05/2000), residente e 
domiciliada Rua Joaquim Tourinho, 86, casa 03, CEP: 08245-520, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Assis Francisco Marino e de Edna de 
Moura Rodrigues.

ÉMERSON CARDOZO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.105-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(12/03/1984), residente e domiciliado Rua Giovanni Quadri, 22, bloco I, apartamento 
24-A, CEP: 08255-500, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Darci da Silva e de Maria de Fatima Neres Marques Cardozo Silva. LUCIA-
NA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de agosto de 
mil novecentos e oitenta (02/08/1980), residente e domiciliada Rua Giovanni Quadri, 
22, bloco I, apartamento 24-A, CEP: 08255-500, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido de Oliveira e de Maria da Conceição 
Oliveira.

LUÍS ANTONIO DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão fisioterapeu-
ta, nascido em Monte Sião, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/047.FLS.069-MONTE 
SIÃO/MG), Monte Sião, MG no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (10/11/1992), residente e domiciliado Rua Santa Cruz do Piauí, 111, CEP 
08295-410, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz dos Santos Carvalho e de 
Maria Claret da Silva. JESSICA DE OLIVEIRA CILLO, estado civil solteira, profis-
são assistente financeira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/170.FLS.207V ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa 
e dois (26/10/1992), residente e domiciliada Rua Santa Cruz do Piauí, 111, CEP 
08295-410, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelino Francisco Cillo e de 
Maria Nilza de Oliveira Cillo.

EDNAULT RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de limpeza, 
nascido em Pindaí, Estado da Bahia, Pindaí, BA no dia vinte e quatro de maio de mil 
novecentos e setenta e cinco (24/05/1975), residente e domiciliado Rua Paricá da 
Várzea, 312, casa 01, CEP: 08245-240, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Gedeon Vital da Silva e de Teodolina Ribeiro da Silva. GISLENE APARECIDA 
GARCIA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (12/06/1978), residente e domiciliada Rua Paricá da Várzea, 312, casa 01, CEP: 
08245 240, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bernabe Antonio do 
Nascimento e de Maria Onofra Garcia.

ACÁCIO PAULINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão segurança, nas-
cido no Subdistrito Cerqueira César, São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e nove (19/01/1969), residente e domiciliado Rua Ilha de San-
ta Ana, 268, CEP:08270-350, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Fernando Paulino dos Santos e de Elisabeth Bispo dos Santos. BEATRIZ SANCHES 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quinze de julho de mil 
novecentos e sessenta e cinco (15/07/1965), residente e domiciliada Rua Ilha de Santa 
Ana, 268, CEP:08270-350, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emilio 
Sanches e de Belanizia Sanches.

NICOLAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/164.FLS.016V-ITAIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de dois mil e três (29/09/2003), resi-
dente e domiciliado Rua Guaiquiçá, 262, CEP 08220-160, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Aroudo de Oliveira e de 
Simone Nascimento Lima de Oliveira. BEATRIZ ANSELMO DE ARAUJO, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/416.
FLS.049 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de agosto de dois mil e dois 
(04/08/2002), residente e domiciliada Rua Guaiquiçá, 262, CEP 08220 160, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adelion Barros 
de Araujo e de Vania Pedro Anselmo.

JAMES CAETANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/389.FLS.091-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/12/1994), residente e domiciliado Rua Biase Marchittello, 07, CEP:08225-010, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Caetano dos Santos e de Maria 
Nazaré dos Santos. JULIANA CAETANO DA SILVA, estado civil solteira, profissão te-
soureira, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/135.FLS.213-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e 
dois (06/10/1992), residente e domiciliada Rua Biase Marchittello, 07, CEP:08225-010, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Caetano da Silva e de Apare-
cida Dias de Souza Silva.

RODRIGO ROMANO PINHEIRO, estado civil divorciado, profissão contador, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e três (19/12/1983), residente e domiciliado Rua Italina, 203, apartamento 32, 
CEP: 08290-705, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Ro-
berto Pinheiro e de Mirian Sampaio Romano. MILENA DA CONCEIÇÃO BARDALES, 
estado civil divorciada, profissão analista comercial, nascida em Rio Branco, Estado 
do Acre, Rio Branco, AC no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/04/1989), residente e domiciliada Rua Italina, 203, apartamento 32, CEP: 08290-
705, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Carlos Manúares 
Bardales e de Maria Holanda da Conceição.

LEANDRO BATISTA FREIRE, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido em 
Itambé, Estado de Pernambuco, Itambé, PE no dia quinze de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e um (15/01/1981), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 
914, apartamento 13-D, CEP 08260 090, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Damião Batista Freire e de Sueli de Santana Freire. BABY CRISTINA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (12/02/1979), resi-
dente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 914, apartamento 13-D, CEP 08260 
090, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Aparecido da Silva e 
de Doralice Leite da Silva.

MARCOS VINICIUS MOREIRA NUNES, estado civil solteiro, profissão advogado, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/231.FLS.084 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (21/11/1994), 
residente e domiciliado Rua Reserva, 12, CEP:08220-800, Jardim Itapemirim, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Auristela Moreira Nunes. THAYS FERREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão arquiteta e urbanista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/256.
FLS.031 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (09/08/1996), residente e domiciliada Rua Reserva, 12, CEP:08220-800, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlindo João da Silva e de 
Eronildes Ferreira da Silva.

BRUNO MARCOS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão consultor 
técnico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/287.FLS.244 BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (03/11/1995), 
residente e domiciliado Rua Conto de Areia, 96, apto 51-B, CEP 08474-220, Conjunto 
Habitacional Castro Alves, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Marcos Aurélio da Silva 
e de Francisca Gonçalves dos Santos. MAYARA GOMES SOUZA, estado civil solteira, 
profissão técnica de enfermagem, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/164.FLS.218-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro (28/06/1994), residente e domiciliada Rua Profes-
sor Leonídio Allegreti, 757, bloco 05, cj. 03, apto 12-A, CEP 08215-250, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ariomar Gomes Souza e de Sueli Maria do Carmo dos Santos 
Souza.

GUSTAVO ALEXANDRE PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido neste Distrito (CN:LV.A/328.FLS.269 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (06/12/1998), 
residente e domiciliado Travessa Chico Mário, 30, casa 02, CEP:08240-440, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Silva e de Maria Alice 
Alexandre Pereira. NICOLE ALVES SILVA, estado civil solteira, profissão assisten-
te financeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/601.FLS.021-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de dois mil e dois (03/06/2002), 
residente e domiciliada Travessa Chico Mário, 30, casa 02, CEP:08240-440, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Mendes da Silva e de Angela 
Alves de Oliveira.

JOHNNY CARDOZO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão funcionário público, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e seis (08/01/1966), residente e domiciliado Rua Reverendo Alcides Franco, 
110, CEP 08220 700, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Cardozo de Souza Filho e de Creuza Teixeira de Souza. TATIANE VENANCIO, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (25/01/1983), 
residente e domiciliada Rua Reverendo Alcides Franco, 110, CEP 08220 700, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Venancio e de Maria da 
Penha Dasco Batista Venancio.

GLADSTONE DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão cortador, nascido em 
Banabuiú, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.067-DISTRITO DE PINARÉ/CE), Bana-
buiú, CE no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa (22/02/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Xavier Palmerim, 80, CEP: 08275-340, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eromar Pereira de Araújo e de Maria 
José da Silva Araújo. VANDA MARIA DOS SANTOS ROCHA, estado civil divorciada, 
profissão gerente comercial, nascida em Distrito de Parangaba, Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (30/07/1992), residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 80, CEP: 08275-340, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdery Castro 
da Rocha e de Marina de Assis dos Santos.

GILMAR ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Sertânia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/064.FLS.036 SERTANIA/PE), Sertânia, 
PE no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (01/02/1974), 
residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 385, casa 02, CEP:08245-045, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Monteiro Almeida e de Qui-
téria Ramos Almeida. DJANIRA DA COSTA NUNES, estado civil solteira, profis-
são ajudante de cozinha, nascida em Tabira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/064.
FLS.053 TABIRA/PE), Tabira, PE no dia dez de março de mil novecentos e setenta 
e um (10/03/1971), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 385, casa 02, 
CEP:08245-045, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nunes 
Sobrinho e de Tereza da Costa Nunes.

KAIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/322.FLS.115 ITAQUERA/SP), Santo André, SP 
no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e sete (08/10/1997), residente e do-
miciliado Rua Cinco, 244, CEP: 08226-017, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Rodrigues Vieira e de Gleicia Alves de Oliveira. 
BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida nes-
te Distrito (CN:LV.A/308.FLS.161 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de abril de mil novecentos e noventa e oito (29/04/1998), residente e domiciliada Rua 
Cinco, 244, CEP: 08226-017, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edilson José da Silva e de Elenice Ribeiro de Sousa.

JOSIEL SOUSA SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido 
em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.128 DISTRITO DE SÍTIO 
DO MATO-BOM JESUS DA LAPA/BA), Bom Jesus da Lapa, BA no dia treze de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (13/05/1995), residente e domiciliado Rua Monte 
Serrat, 1485, piso superior, CEP: 03312-001, Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Josiel Sousa Santos e de Eunice França Santos. HELLEN CRISTINA SOARES 
DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão analista de marketing, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/271.FLS.273-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (12/07/1994), residente e domiciliada Rua 
Giovanni Segantini, 291, CEP: 08253-340, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ivo de Araujo Silva e de Maria Margarete Soares 
de Brito Araujo Silva.

JANESTONE DE FÁTIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manuten-
ção, nascido em Diamantina, Estado de Minas Gerais, Diamantina, MG no dia treze 
de maio de mil novecentos e oitenta e três (13/05/1983), residente e domiciliado Rua 
Padre Frei Jorge Walter Nunes, 586, CEP 08246-066, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Clemente da Silva e de Geralda Alves da Silva. 
VERONICA DE JESUS BISPO, estado civil solteira, profissão empregada doméstica, 
nascida em Felício dos Santos, Estado de Minas Gerais, Felício dos Santos, MG no dia 
treze de setembro de mil novecentos e oitenta e um (13/09/1981), residente e domi-
ciliada Avenida Baptista Borba, 460, CEP 06535-110, Cidade São Pedro, Santana de 
Parnaíba, neste Estado, SP, filha de Antonio Braulio Bispo e de Maria do Rosario Serpa 
Bispo. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Santana 
de Parnaíba, neste Estado”

JEFSON QUIRINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido 
em Itapitanga, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.221-ITAPITANGA/BA), Itapitanga, 
BA no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e três (20/08/1993), residente 
e domiciliado Rua Cintra, 999, casa 03, CEP 08226-014, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Quirino dos Santos e de 
Adriana da Silva Santos. DAIANE SANTOS MOTA, estado civil solteira, profissão es-
teticista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/261.FLS.270-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e seis (03/10/1996), residente e 
domiciliada Rua Onze Garotos, 2193, casa 01, CEP 08226-025, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Carlos da Mota e de Ivonete 
Ribeiro dos Santos Mota.

SILAS CORRÊA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Cambé, Esta-
do do Paraná (CN:LV.A/026.FLS.255-CAMBÉ/PR), Cambé, PR no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e cinquenta e oito (29/03/1958), residente e domiciliado Rua 
Jerônimo Tavares, 74, CEP 08275-440, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cezar Corrêa e de Odete Della Coleta Corrêa. MARINALVA DE 
SOUZA MOREIRA, estado civil solteira, profissão artesã, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital (CN:LV.A/178.FLS.059V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro (25/04/1974), 
residente e domiciliada Rua Jerônimo Tavares, 74, CEP 08275-440, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Moreira e de Noemia de 
Souza Moreira.

VINÍCIOS BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gerente, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/270.FLS.087-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e sete (13/01/1997), residente e domiciliado Rua Estrelas 
da Terra, 29, CEP: 08265-170, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Elias José da Silva e de Miriam Bezerra da Silva. DÉBORA PAOLA PESSOA PONTES, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de biblioteca, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.204-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
fevereiro de dois mil (07/02/2000), residente e domiciliada Rua Davi Banderali, 358, 
apartamento 43-B, CEP: 03591-010, Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciana Maria Pessoa Pontes.

LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR HARADA, estado civil divorciado, profissão professor, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois (19/06/1982), residente e domiciliado Rua Demerval 
Lessa, 236, casa 01, CEP: 03565-040, Vila Santa Teresa, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Luiz Ken Ichi Harada e de Daura de Alencar Harada. DÉBORA ROMÃO HA-
RADA, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, nascida neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/12/1986), 
residente e domiciliada Rua Oito de Dezembro, 14, casa 01, CEP: 08290-240, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Justino Claudio Ferreira e de Maria José 
Romão Ferreira.

ALEX JUVÊNCIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão bombeiro, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia sete de abril de 
mil novecentos e oitenta e um (07/04/1981), residente e domiciliado Avenida Moisés 
Maimônides, 714, casa 01, CEP: 08240-590, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Juvêncio da Silva e de Alzira Clemente da Silva. NATÁLIA ÉVELIN 
SANTOS LIMA, estado civil divorciada, profissão gestora comercial, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa 
(22/07/1990), residente e domiciliada Avenida Moisés Maimônides, 714, casa 01, CEP: 
08240-590, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Cícero Lima e 
de Edna Candido dos Santos.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: WÁDANAS DE AVELAR ALVES, profissão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Linhares, SP, data-nascimento: 23/05/1981, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Geraldo Alves e de Creuza Maria 
de Avelar Alves. A pretendente: CARLA JULIANA PANTOJA DOS SANTOS, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Igarapé-Miri, PA, data-
nascimento: 11/08/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Domingos Correa Pantoja e de Maria José da Costa Pantoja.

O pretendente: PEDRO MIGUEL TRAMA ROSARIO, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 01/09/1995, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mario Rui Loureiro 
do Rosario e de Ernestina Trama Rosario. A pretendente: CÁSSIA MARILIA BERTOLINO 
VIEIRA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Maringá, PR, 
data-nascimento: 27/04/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Sidemar Seguro Vieira e de Marina Bertolino.

O pretendente: MARCELO DE ANDRADE RODRIGUES, profissão: engenheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/02/1973, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Rodrigues e de Maria 
Aparecida de Andrade Rodrigues. A pretendente: JOELMA VALERIA DA SILVA COSTA, 
profissão: publicitária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-
nascimento: 04/02/1975, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Joel Costa e de Sandra Ligia da Silva Costa.

O pretendente: EMANUEL DE ASSIS LOUZEIRO PINHEIRO JUNIOR, profissão: ban-
cário, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/12/1987, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Emanuel de Assis 
Louzeiro Pinheiro e de Maria Irene Pereira. A pretendente: ANDRESSA RIBEIRO DE 
ALMEIDA GOMES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 17/08/1987, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de José de Almeida Gomes e de Rosiane Aparecida Soares 
Ribeiro de Almeida Gomes.

O pretendente: ALEX ALMIRANTE BATISTA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itamaraju, BA, data-nascimento: 26/08/1980, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aristonio Batista e de Leticia Margarida 
Batista. A pretendente: IRANEIDE PAUFERRO OLIVEIRA, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Poções, BA, data-nascimento: 22/06/1982, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fidélio Margues de Oliveira 
e de Lindaura Pauferro Oliveira.

O pretendente: WAGNER FERREIRA DA SILVA, profissão: serralheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/04/1962, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ferreira da Silva e de 
Francisca Severina da Silva. A pretendente: CLENILSA DE ANDRADE, profissão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: em Parnaíba, PI, data-nascimento: 12/09/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Raimunda Angela 
de Andrade Sousa.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA BRAVO, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 07/06/1995, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Bravo Neto e de Angelita da Silva 
Mandi Bravo. A pretendente: JOYCE ALVES SANTOS, profissão: cantora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 18/08/1993, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Manoel Gaudioso 
Santos e de Sandra Alves Santos.

O pretendente: HECTOR FABIAN JARA CABRERA, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no Paraguai, data-nascimento: 23/01/1994, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Julio Aristobulo Jara e de Norma Alicia Ca-
brera. A pretendente: ROSMERY POZO SILES, profissão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 02/06/1991, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Justo Pozo Crespo e de Constancia Siles Nogales.

O pretendente: MARCOS MEDINA MARTINS FLORIANO, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/06/1984, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdivio Martins Flo-
riano e de Marlene Rodrigues Medina. A pretendente: VANESSA REGINA RODRIGUES, 
profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 14/11/1979, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Joel Alves Rodrigues e de Sonia Aparecida dos Santos Rodrigues.

O pretendente: MATHEUS AMÉRICO DE ABREU, profissão: metroviário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 18/07/1994, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Ribeiro de Abreu 
e de Maria de Fátima Américo de Abreu. A pretendente: BIANCA CASCIO DE SOUZA, 
profissão: analista de EHS, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ermelino 
Matarazzo, SP, data-nascimento: 22/06/1995, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Cesar de Souza e de Claudia Giuseppa Ruiz Cascio de Souza.

O pretendente: MARINALDO PEREIRA DOS SANTOS, profissão: chefe de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Barro, CE, data-nascimento: 25/07/1977, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Narciso dos Santos 
e de Maria José dos Santos. A pretendente: IOLANDA DE JESUS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Cipó, BA, data-nascimento: 25/09/1976, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Sales dos 
Santos Irmão e de Ernestina Maria de Jesus.

O pretendente: ADAELSON DA FONSECA, profissão: comerciante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Jaguaquara, BA, data-nascimento: 23/12/1972, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joaquim Geraldo da Fonseca 
e de Hermiria Lopes Barbosa. A pretendente: NAIR APARECIDA LACORTE, profissão: 
secretária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 21/06/1966, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de João Lacorte e de Lidia Baio Lacorte.

O pretendente: CARLOS GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR, profissão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/08/1988, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Gonçalves de 
Souza e de Irene de Almeida Souza. A pretendente: DANIELA PEREIRA DA ROCHA, 
profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 02/02/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José do Rosario Alves da Rocha e de Adiomar Pereira de Sousa.

O pretendente: GUSTAVO MEDEIROS FLORES, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 03/03/2000, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Flores 
e de Maisa Ferreira de Medeiros. A pretendente: REBECCA BATISTA DOS SANTOS, 
profissão: atendente de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 20/03/2000, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Palmiro Bispo dos Santos e de Núbia Suely Guimarães Batista dos Santos. Es
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Viajar: uma questão 
de escolha ou um 

privilégio para poucos?

Blogueiros e 
influenciadores no 
mundo inteiro se 
utilizam do mote 
“escolher viajar” para 
defender que qualquer 
um que tenha força de 
vontade

Com planejamento po-
de-se viajar todos os 
anos, conhecer novos 

países e se desenvolver cul-
turalmente. A experiência 
de uma viagem é inigualável 
e, qualquer um que tenha 
acesso a outras culturas, 
compreende melhor de si 
mesmo, sua própria cultu-
ra, pratica outras línguas, 
conhece novas pessoas e 
se sente simplesmente feliz 
com essas realizações. 

Mas, será que viajar é 
mesmo uma escolha que de-
pende de planejamento ou 
um privilégio para poucos? 
Dados da PNAD Contínua, 
de janeiro de 2022, mostram 
que a renda média da popu-
lação brasileira caiu 1,1% 
em relação ao trimestre an-
terior (outubro de 2021), de 
R$ 2.518 para R$ 2.489. Em 
termos da renda média per 
capita, a renda do brasileiro 
é de R$ 1.052. Esse número 
esconde ainda outro proble-
ma, a desigualdade. 

Segundo dados de 2019, 
do IBGE, a camada 1% mais 
rica da população recebia 
neste ano 34 vezes a renda 
dos 50% mais pobres. Por-
tanto, quando falamos da 
média, podemos incorrer 
na ilusão de que um país 
com dois indivíduos, em 
que um ganha R$ 1 mil e o 
outro ganha R$ 99 mil, tem 
uma renda média de R$ 50 
mil, quando a realidade é 
muito mais desproporcio-
nal. A expressão “escolher 
viajar” é tão falaciosa quanto 
a crença de que existe me-
ritocracia. 

Ainda que o planejamento 
seja um aspecto importan-
tíssimo na realização das 
coisas que almejamos, para 
a grande maioria dos bra-
sileiros, a realidade impõe 
restrições de níveis muito 
mais básicos como alimen-
tação, moradia e saúde. 
Segundo a calculadora da 
desigualdade da Oxfam, se 
você mora sozinho e ganha 
R$ 3 mil, você já faz parte 
do grupo dos 10% mais ricos 
do país. E não é porque você 
é rico, mas sim porque os 
outros são muito pobres. 

Apenas 10% da popula-
ção brasileira apresenta 
renda per capita acima de 
R$ 2.600. Considerando a 
estimativa do Dieese de que 
um salário mínimo, para ser 
compatível com as despesas 
básicas de uma pessoa, de-
veria ser de R$ 6.394,76, que 
espaço podemos encontrar 
para outras coisas que não 
as necessidades básicas 
em um salário médio de R$ 
1.052?

À parte das críticas em 
termos das possibilidades 
financeiras para a maioria 
dos brasileiros, viabilizar 
projetos como viagens de-
pende de muito mais do 
que força de vontade. Assim 
como qualquer orçamento, 
o primeiro passo se refere 
à simples comparação entre 
receitas e despesas. A forma 
mais direta de auxiliar nesse 
caminho é o investimento 
em si mesmo, por meio da 
qualificação. Ampliar as re-
ceitas para que as despesas 
se tornem relativamente 
menores. 

Um segundo passo, é o 
planejamento financeiro, 
que é uma condição ne-
cessária para realizar qual-
quer coisa. Evitar gastos 
desnecessários e planejar 
gastos maiores. Entender 
que uma viagem também é 
um investimento em si mes-
mo, pois, além de agregar 
cultura, está relacionada 
à saúde mental e, quando 
estamos bem, trabalhamos 
e estudamos melhor. Mas 
é justamente do lado das 
receitas que está a raiz dos 
problemas de desigualdade 
no Brasil.

Um dos setores que mais 
absorve a mão de obra não 
qualificada é o próprio setor 
de turismo. Dados de 2021 
do Ministério do Turismo 
mostraram redução de 59% 
no faturamento do setor. Na 
estimativa da CNC, o setor 
deixou de faturar em 2021 
mais de R$ 214 bilhões. 
Essa fragilidade está rela-
cionada aos trabalhadores 
de mais baixa renda, pois é 
justamente nos serviços que 
a informalidade encontra 
refúgio, especialmente em 
momentos de crise. 

Portanto, os impactos da 
pandemia ampliaram ainda 
mais essas desigualdades 
e a pobreza, quando não é 
influenciada pela falta de 
acesso a bens considera-
dos não básicos – como a 
possibilidade de viagens – é 
afetada também pela falta 
de trabalho e demanda para 
seus produtos. Ainda que o 
setor de turismo seja visto 
como um consumo supér-
fluo, ele tem a importância 
de gerar renda para uma 
camada não privilegiada da 
população, absorver mão de 
obra quando o setor formal 
está em crise e ser solução 
para diversas atividades que 
se utilizam da criatividade 
para se manter. 

E a resposta, mais uma 
vez, cai no clichê da educa-
ção. A capacidade de ganhar 
mais está intimamente rela-
cionada a produzir mais do 
que se custa. Quando a nos-
sa sociedade for realmente 
capaz de ter uma vida digna 
com seu próprio trabalho no 
seu próprio território, talvez 
ela realmente consiga esco-
lher olhar para fora.

(*) - Doutor em Desenvolvimento, 
é professor do curso de Ciências 

Econômicas na Escola de Negócios 
da Universidade Positivo.

Walcir Soares Junior (*)
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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: DANIEL DOS SANTOS SILVA MORAIS, estado civil solteiro, profis-
são promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1999), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silvia dos Santos Morais. A 
pretendente: ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/11/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano Santos da Silva e de 
Ana Maria Pereira da Silva.

O pretendente: DAVI HERRERA, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cristovam Herrera Garcia Filho e de Rosi-
valda da Silva de Araujo. A pretendente: DENISE LOPES MOREIRA, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1978), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Tadeu Moreira 
e de Ana Lopes Moreira.

O pretendente: ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de manutenção, nascido em Feira de Santana, BA, no dia (15/08/1993), residen-
te e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo Medeiros de 
Oliveira e de Ivone Barbosa de Oliveira. A pretendente: TAYNÁ DA SILVA FERREIRA, 
estado civil solteira, profissão bilheteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Martins Ferreira e 
de Vera Lucia da Silva Ferreira.

O pretendente: EMERSON FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão micro-
empreendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jazir Nascimento de Souza e de Nerisvalda Fer-
reira do Carmo. A pretendente: JAQUELINE LUCIA BEZERRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em Itaporanga, PB, no dia (17/07/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Antonio da Silva e de Vera 
Lúcia Bezerra da Silva.

O pretendente: CELSO EUZEBIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1981), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Francisco Euzebio da Silva e de Maria Na-
zaré da Silva. A pretendente: PATRICIA DA SILVA MOREIRA, estado civil solteira, 
profissão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1982), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Moreira 
e de Roseneide da Silva Moreira.

O pretendente: MARCIO TEIXEIRA CARDOSO, estado civil solteiro, profissão operador 
de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Pereira Cardoso e de Rita Teixeira 
dos Santos Pereira Cardoso. A pretendente: RAIANE ARAUJO ANDRADE, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Petrolina, PE, no dia (06/12/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Lima Andrade e 
de Raimunda Carneiro de Araujo.

O pretendente: REGINALDO DOS REIS AMORIM, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Gomes Amorim e de Silvia dos Reis 
Nascimento Amorim. A pretendente: SOLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/04/2003), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jilvan de Oliveira e de 
Maria Ines Fernandes.

O pretendente: ALAN DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira, nascido em Ituberá, BA, no dia (06/03/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Heraclito Santos Souza e de Sonete Souza dos 
Santos. A pretendente: REGILAINE DOS REIS AMORIM, estado civil solteira, profis-
são operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Gomes Amorim e de 
Silvia dos Reis Nascimento.

O pretendente: DILSO CRUZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/12/1967), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cicero Ribeiro de Souza e de Zilda Cruz de Souza. A pretendente: MARIA 
EDILMA DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteira, profissão boleira, nascida em 
Piritiba, BA, no dia (19/09/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jovem Bento Pereira e de Adélia de Oliveira Pereira.

O pretendente: ERISVALDO SEVERINO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão en-
carregado de corte, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Manoel Pereira e de Sandra Carmelina 
Pereira. A pretendente: ELISANGELA DA SILVA VIDAL, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de logística, nascida em Suzano, SP, no dia (25/09/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erlon Santos Vidal e de Maria Emilia da Silva.

O pretendente: EDNALDO CRUZ, estado civil solteiro, profissão encanador, nascido em 
Jacobina, BA, no dia (07/07/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Josefa Francisca da Cruz. A pretendente: SIDINÉIA FERREIRA GOMES, estado 
civil solteira, profissão salgadeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1977), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Gonçalves Gomes 
e de Marta de Lourdes Ferreira.

O pretendente: UALLAS SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Itaipé, MG, no dia (08/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luciene Soares dos Santos. A pretendente: DEISE RODRIGUES 
BOMFIM, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia (08/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Vicente Rodrigues do Bomfim e de Aparecida Rodrigues do Bomfim.

O pretendente: REGINALDO SOUSA REZENDE, estado civil divorciado, profissão gar-
çom, nascido em Itambé, BA, no dia (04/08/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Rezende e de Avani Portugal Sousa Rezende. A pretendente: 
NATALIA NUNES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em 
Osasco, SP, no dia (03/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jozenildo Bezerra da Silva e de Maria do Carmo Nunes de Brito.

O pretendente: GUSTAVO VINICIUS LIMA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Batista de Souza e de Neide Lima da Sil-
va. A pretendente: GABRIELA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão médica veterinária, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/07/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clóvis Rodrigues da Silva e de Beatriz 
Marilia Marta Pereira.

O pretendente: JOSE MARCOS DE ANDRADE, estado civil viúvo, profissão vigilante, 
nascido em São Lourenço da Mata, PE, no dia (07/09/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Francisco de Andrade e de Izete Francisca de 
Andrade. A pretendente: JOSINA FAUSTINO BEZERRA, estado civil divorciada, profissão 
balconista, nascida em Ibateguara, AL, no dia (02/04/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Faustino Bezerra e de Maria Edileuza Caetano.

O pretendente: ROSENDO ALEX MAMANI CHAVEZ, estado civil solteiro, profissão 
costureiro, nascido em La Paz, no País da Bolívia, no dia (14/03/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jacobo Mamani Quispe e de Jose-
fina Chavez Mamani. A pretendente: AGUSTINA SOLIZ BARRO, estado civil solteira, 
profissão comerciante, nascida em La Paz, no País da Bolívia, no dia (20/07/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Quintin Soliz Villca e de 
Martha Barro Kaqueta.

O pretendente: MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em Barbosa Ferraz, PR, no dia (01/04/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aluisio Francisco de Oliveira e de Maria Adelaide 
Custodio de Oliveira. A pretendente: HELAINE DA SILVA FERREIRA, estado civil divor-
ciada, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/01/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rubens Ferreira e de Abigail 
Felipe da Silva Ferreira.

O pretendente: JEFFERSON NUNES GOMES, estado civil divorciado, profissão con-
ferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josimeire Nunes Gomes. A pretendente: HIGOR COSTA 
DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (02/11/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Reginaldo Elias da Silva e de Lidinalva Costa da Silva.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE ALVARENGA FERNANDES, estado civil solteiro, 
profissão assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Victor Aleixo Fernandes e 
de Sonia Regina de Alvarenga Fernandes. A pretendente: STEPHANIE LUIZA CAVAL-
CANTE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (23/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edmir Cirilo dos Santos e de Ivete Cavalcante dos Santos.

O pretendente: JULIO CELSO APARECIDO AZEVEDO, estado civil divorciado, profis-
são operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Azevedo e de Maria de 
Lourdes Azevedo. A pretendente: LUCIANE CUSTÓDIO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1992), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Custódio da Silva e de Regina 
Torquato Custódio da Silva.

O pretendente: FILIPE SILVA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/07/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Ferreira dos Santos e de Maria do Socorro 
dos Santos Silva. A pretendente: BEATRIZ CHAGAS DE PAULA, estado civil solteira, pro-
fissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Leal de Paula e de Fatima Maria das Chagas.

O pretendente: ROBERTO ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, 
nascido em Campo Mourão, PR, no dia (24/07/1970), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Justo Alves de Lima e de Maria da Conceição Lima. A pretendente: 
ADRIANA MAURICIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Osasco, SP, no dia (18/08/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Otacilio José dos Santos e de Zenaide Mauricio dos Santos.

O pretendente: BRUNO JOSEPH DE SOUZA MORAES SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão farmacêutico, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jadilson Moraes Santos e de Francisca 
Selma Bezerra de Souza Santos. A pretendente: THAINÁ QUEIROZ DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo da Silva e de Alceni 
Queiroz de Matos Silva.

O pretendente: ALEXANDRO BELO GOMES, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Enéas Gomes e de Lucila Belo Gomes. A pretendente: 
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio dos Santos e de Ester Rodrigues da 
Silva dos Santos.

O pretendente: CÉLIO DO AMARAL SANTOS, estado civil divorciado, profissão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Manoel dos Santos e de Maria Nair do Amaral 
Santos. A pretendente: LILIANE DE SOUZA DUTRA, estado civil solteira, profissão ven-
dedora, nascida em Mauá, SP, no dia (03/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vicente de Paula Dutra e de Vanda Aparecida de Souza Dutra.

O pretendente: MARCELO FERNANDES SOARES, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Verissimo Soares e de Maria Gomes Fernandes. 
A pretendente: EDNALIA ALMEIDA FARIAS, estado civil solteira, profissão cuidadora 
de idosos, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (20/11/1984), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes Farias e de Rita Almeida Farias.

O pretendente: WESLEY GUSTAVO NUNES SOARES, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Nunes Soares e de Fatima 
Aparecida da Conceição. A pretendente: RAFAELA DE SOUZA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Jaguaquara, BA, no dia (08/02/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Faustino dos Santos e de 
Marlene de Souza.

O pretendente: LÍDIO ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Central, BA, no dia (21/03/1946), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Barbosa dos Santos e de Amelia Alves de Lima. 
A pretendente: ANTONIA RODRIGUES ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Groairas, CE, no dia (01/12/1961), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Floriano Macário Rodrigues e de Margarida Maria Vasconcelos.

O pretendente: JEAN GONÇALVES BARRETO, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Filadélfia, BA, no dia (20/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Juvaldino Teles Barreto e de Raidalva Gonçalves Barreto. A pretendente: 
LOHANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ed Carlos dos Santos e de Valdirene Ferreira Farias.

O pretendente: EDUARDO DE JESUS DEIRÓ, estado civil divorciado, profissão gerente 
predial, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Souza Paulo Deiró e de Joana de Jesus Deiró. 
A pretendente: DELCINA DA SILVA TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, 
nascida em Aracatu, BA, no dia (16/06/1967), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gessi José Chaves Teixeira e de Anedina Amélia da Silva.

O pretendente: CLEBER MASSAO OSHIRO, estado civil divorciado, profissão fotógrafo, 
nascido em Suzano, SP, no dia (29/11/1981), residente e domiciliado em Suzano, SP, 
filho de Issao Oshiro e de Carmelita Peixinho Oshiro. A pretendente: ARIANE TELES 
PACANARO, estado civil solteira, profissão product owner, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo 
José Pacanaro e de Irismar Teles da Silva Pacanaro.

O pretendente: GIOVANO LIMA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em Nova Viçosa, BA, no dia (25/03/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Alves dos Santos e de Maria José Lima. A pretendente: 
ANDRÉIA DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Santos, SP, no dia (04/06/1977), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edson Martinho Rodrigues e de Vera Lucia dos Santos Rodrigues.

O pretendente: LEONARDO BEZERRA LUIZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (22/01/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jovelino Luiz Junior e de Camila 
Amadeu Bezerra. A pretendente: DAYANE RICCIELLE DOS SANTOS OLIVEIRA, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira 
de Oliveira e de Luzia Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSENILTON ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
montador eletrônico, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (16/07/1988), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alves da Silva 
e de Francisca Fatima de Araujo. A pretendente: GISELI SILVA SANTANA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de montagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/09/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Joaquim Santana 
e de Maria das Dores Silva Santana.

O pretendente: EDSON DE SOUSA ABREU, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (07/11/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio de Abreu Alves e de Rita Soares de Sousa. A pretendente: 
CÉLIA MARIA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Vitória de Santo Antão, PE, no dia (05/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João dos Santos Lima e de Maria Deonice da Conceição.

O pretendente: GILVANILDO PEREIRA MUNIZ, estado civil divorciado, profissão chefe 
de cozinha, nascido em Penaforte, CE, no dia (06/12/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Nunes de Barros e de Antonia Jorge 
Pereira. A pretendente: MARIA VALDILÂNIA BATISTA FERREIRA, estado civil viúva, 
profissão do lar, nascida em Penaforte, CE, no dia (27/02/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Antonio de Oliveira e de Maria do Socorro 
Batista Oliveira.

O pretendente: BRUNO PITER INÁCIO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ma-
nutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Selma Luiz Inácio. A pretendente: JÉSSICA ALVES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(18/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
dos Santos e de Valdelice da Costa Alves.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ANATIVO, estado civil solteiro, 
profissão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1993), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Fernandes Anativo 
e de Rosimeire Rodrigues da Silva. A pretendente: CAROLYNE COSTA CARVALHO, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/07/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de James Robert Carvalho e 
de Oneida da Costa Carvalho.

O pretendente: ANDRÉ MARQUES DE OLINDA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lindalva Maria de Olinda. A pretendente: ALINE 
BIANCA RODRIGUES BOGALHO, estado civil solteira, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em Arujá, SP, no dia (04/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wanderlei Cordeiro Bogalho e de Mariana Rodrigues de Barros.

O pretendente: HENRIQUE AUGUSTO MIGUEL, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alice Aparecida Miguel. A pretendente: ALINE ALVES VIANA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Martins Viana e de 
Rosemeire Alves Rodrigues.

O pretendente: LUIS FELIPE RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes Rodrigues Bispo. A pretendente: ALA-
NA SANTOS DO NASCIMENTO DUDA, estado civil solteira, profissão líder educadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Sandro do Nascimento Duda e de Jandra Aparecida Silva Santos.

O pretendente: JOSE ALTAIR BATISTA LOPES, estado civil divorciado, profissão 
segurança, nascido em Igaracy, PB, no dia (07/04/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Batista de Lima e de Maria Lopes Batista. A 
pretendente: LETICIA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino Pedro da Silva e de Laurizete Maria dos Santos da Silva.

O pretendente: BRUNO FERNANDO AMANCIO PEREIRA BRITO DE SANTANA, estado 
civil solteiro, profissão atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silmar Fernando Brito de Santana e de 
Adriana Amancio Pereira. A pretendente: INGRID DIAS FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Correia Ferreira e de Antonia Magna Dias Passos.

O pretendente: EUDES DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edmilson Rodrigues Lima e de Cleonice Ferreira dos Santos. A 
pretendente: RAQUEL BARBOSA MARTINS, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Martins e de Ivania da Silva Barbosa.

O pretendente: YTALO FERREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson Santana de Almeida e de Ednolia Ferreira dos Santos. A 
pretendente: THAIS MARCOLINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ven-
dedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Gilton Lima dos Santos e de Fatima de Miranda Marcolino.

O pretendente: PAULO NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (02/02/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Walter Elias Nogueira e de Laurinete Joana Ribeiro Nogueira. A pretendente: 
ESTER FERREIRA DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Central, BA, 
no dia (02/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lidiane 
Ferreira Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Como a pandemia fortaleceu 
o mercado de 

cloud computing?

Estamos vivenciando 
o cenário de 
transformação pós-
pandemia

Dentro desses dois 
anos, diversas moda-
lidades de trabalho 

sofreram os impactos do pe-
ríodo de isolamento social, 
passando a utilizar, de forma 
árdua, ferramentas tecno-
lógicas a seu favor. Essas 
tendências mantém o seu 
ritmo de crescimento até 
os dias de hoje, aquecendo 
fortemente inúmeros seg-
mentos do mercado – prin-
cipalmente o de tecnologia 
da informação.

A área de TI passou a 
ter maior protagonismo e 
importância nesse período. 
Esse fato pode ser confirma-
do com a mais recente pes-
quisa da consultoria Gart-
ner, que apontou a projeção 
de que os gastos mundiais 
com estes serviços devem 
chegar a US$ 4,5 trilhões 
em 2022. Considerando a 
variedade de segmentações 
e atuação do setor, podemos 
apontar que o mercado 
de cloud computing, está 
entre os muitos que vem 
conquistando crescimento 
acelerado.

Para entender a expansão 
desse mercado, é importan-
te frisar que sua adesão está 
relacionada com a grande 
preocupação das empre-
sas em ganhar agilidade e 
mobilidade nas operações, 
e armazenar registros em 
uma infraestrutura segura 
em nuvem – incentivados, 
justamente, pela perma-
nência do modelo de tra-
balho remoto. Segundo a 
mesma pesquisa, 30% das 
companhias devem manter 
o home-office após o fim da 
pandemia.

Todas essas novas carac-
terísticas do meio corpora-
tivo vêm despertando, na 
maioria das organizações, 
o crescimento da demanda 
em atender essa tendência, 
ao mesmo tempo em que ad-
quirem uma infraestrutura 
segura, ágil e escalonável. 
Esse processo se dá pela 
alta nos casos de ataques e 
sequestros cibernéticos, e 
pelos altos custos de manter 
uma infraestrutura local, 
tanto pelo braço técnico, 
quanto pela infraestrutura 
envolvida.

Embora estejamos pre-
senciando uma valoriza-
ção e reconhecimento das 
usabilidades que o cloud 
pode proporcionar para as 

empresas, a implementação 
de recursos de T.I no am-
biente corporativo ainda é 
vista como um gasto e não 
um investimento. Essa visão 
equívoca contribui para que 
a maioria das instituições 
possua, do ponto de vista 
de T.I, uma atmosfera de 
vulnerabilidade, facilitando 
invasões de sistemas, perda 
de dados, roubos de infor-
mações.

Segundo uma recente 
publicação da Fortinet, líder 
global em soluções de segu-
rança cibernética, o Brasil 
sofreu mais de 88,5 bilhões 
de tentativas de ataques 
cibernéticos em 2021, um 
aumento de mais de 950% 
com relação a 2020 (com 8,5 
bi). Esses dados mostram 
a importância da busca por 
soluções com maior segu-
rança pelos gestores.

A cultura organizacional, 
em muitos estabelecimen-
tos, inibe a compreensão 
das vantagens existentes 
ao aderir os recursos em 
cloud. Quando implementa-
do internamente, os ganhos 
em nível de segurança atre-
lados ao uso da ferramenta 
fortalecem a competividade 
da organização no mercado, 
possibilitando operações 
ágeis e direcionadas que 
enriquecem a eficiência da 
comunicação entre áreas e 
elimina redundâncias em 
processos.

Cabe ressaltar que o 
sucesso da aquisição de 
recursos em cloud não deve 
ser limitada a implementa-
ção de um único recurso 
ou máquina. Para que os 
benefícios dessa conduta 
sejam, de fato, efetivados, 
é importante que haja um 
treinamento entre a equipe 
técnica e investimentos nas 
formas de segurança que 
contemplem toda a cadeia 
de serviços.

Esses novos indicativos da 
aceitação das organizações 
em investir em plataformas 
em nuvens trazem uma nova 
perceptiva de mercado e 
relacionamentos entre os 
gestores. Até porque, o 
investimento em novas 
soluções cloud permite a 
expansão dos negócios e 
contempla todos os espa-
ços, sejam eles físicos ou 
digitais – favorecendo, desta 
forma, as organizações que 
buscam constantemente 
por eficiência e melhorias 
nos fluxos de trabalho.

(*) - É sócio-gerente de Data Center 
na SPS Group, destaque dentre as 

cinco maiores consultorias de SAP 
Business One do Brasil 

(www.spsconsultoria.com.br).

Eliezer Moreira (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JHONATHAN COCCHI FUSCO, profissão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Barra Bonita, SP, data-nascimento: 18/04/1992, residente e domiciliado 
em Igaraçu do Tietê, SP, filho de Nicola Fusco Neto e de Giovanna Cocchi. A pretenden-
te: CRISTIANE RODRIGUES ALMEIDA, profissão: desenhista gráfica, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1976, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de José Almeida Sobrinho e de Rita Rodrigues Almeida.

O pretendente: GUSTAVO BARTHMAN BATISTA, profissão: técnico em raio X, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Adilson Batista e de Luzia de Fatima 
Barthman Sian Batista. A pretendente: JULIANE CRISTINE ANTONIETTI RENER SAL-
LES, profissão: recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de André 
Luis Rener Salles e de Raquel Antonietti.

O pretendente: EURICO GONÇALVES MOREIRA, profissão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 20/08/1981, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Domingos Lopes Moreira e de Maria Gonçalves 
Moreira. A pretendente: VALMIRA DE SENA LOPES, profissão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 15/07/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dario Loula Lopes e de Oselina de Sena Lopes.

O pretendente: ALVARO CANGUSSÚ RAMOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Joel Francisco Ramos e de Alacir Macêdo Cangussú. A pre-
tendente: ELIANA SANTOS DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Elias Aveino Silva e de Maria dos Santos da Silva.

O pretendente: MARCIONILO GOMES DAS NEVES, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Altinho, PE, data-nascimento: 21/05/1959, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Gomes das Neves e de Sebastiana da Silva 
Neves. A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Caceres, MT, data-nascimento: 26/09/1975, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Alvim Paulo da Silva e de Rosa dos Santos Silva.

O pretendente: BRUNO GRZYB, profissão: auxiliar técnico, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Gaurulhos, SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Anderson Grzyb e de Roberta Cristina Silva Geraldo. A pretendente: ANDREZA 
ARAUJO MASCARENHAS DE SOUZA, profissão: consultora trainee, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Rodrigo Mascarenhas de Souza e de Andrea Araujo da Silva.

O pretendente: BRUNO ALVES MESSIAS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Esplanada, BA, data-nascimento: 15/03/1998, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Givaldo Mendes Messias e de Erlandia de Oliveira Alves. 
A pretendente: RAQUEL BARBOZA DE CASTRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/2004, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Denilton de Castro e de Sandra Cristina Barboza de Castro.

O pretendente: JOSÉ IRIS MOREIRA DE BRITO, profissão: carpinteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 16/01/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José de Brito e de Josefa Moreira de Brito. A pretendente: CRS-
TIANE DE SOUSA BRITO, profissão: operadora de caixa, estado civil: viúva, naturalida-
de: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 05/04/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Railde Rodrigues de Sousa e de Silene Amancio de Sousa.

O pretendente: JORGE GERMAN BAZOALTO DURAN, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 26/01/1980, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Fermin Bazoalto Garcia e de Suzana Duran Roman. 
A pretendente: TATIANE REIS CAVALCANTE, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Tarcisio Pires Cavalcante e de Marilene Reis dos Santos.

O pretendente: NELSON VICENTE DE FARIA, profissão: servente de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Vicente Luciano de Faria e de Maria da Conceição 
Coêlho. A pretendente: ERIKA MOREIRA LINO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Marcos Lino e de Zorailde Moreira Medrado.

O pretendente: ALISON PAIVA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1999, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademilson Dias dos Santos e de Erika da 
Silva Paiva. A pretendente: BRUNA MEDEIROS DE SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Sandré, SP, data-nascimento: 27/05/1999, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Ademir de Souza e de Cleide Medeiros de Moraes.

O pretendente: VALNEI VENTURA ALCANTARA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de 
apoio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elionel Alcantara dos Santos e de 
Vera Lucia Ventura. A pretendente: ELENÍ FERREIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1993, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Ednaldo Ferreira e de Eliane Aparecida dos Santos.

O pretendente: LUIZ FELIPE GOMES ROLIM, profissão: empreiteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1998, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Gilson Umbelino Rolim e de Edilangela Gomes da Silva 
Rolim. A pretendente: THAÍS FERNANDA BALDUINO FERREIRA, profissão: assis-
tente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
17/12/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edgar Pacheco Ferreira 
e de Marcia Amanda Teixeira Ferreira.

O pretendente: CLAYTON AUGUSTO ALVES, profissão: barbeiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Katya Valeria Alves. A pretendente: NENCI KELLY LARA 
FERREIRA DA GAMA, profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jessé Jaime Ferreira da Gama e de Nanci Maria de Lara Campos de Paula.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES CAMPOS, profissão: motorista de aplicativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 27/12/1988, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Rodrigues Campos Neta. A pre-
tendente: CLAUDIA DA SILVA ROCHA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 12/04/1979, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemar Dutra Rocha e de Liadalva da Silva Rocha.

O pretendente: ALAN DE LIMA SANTOS, profissão: prevenção de perdas de merca-
do, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Antonio dos Santos e de Ira-
ci Margarida de Lima. A pretendente: LORRAYNE DOS SANTOS FARIAS, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/11/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmilson Ribeiro Farias 
e de Elisangela Pereira dos Santos.

O pretendente: GABRIEL GOMES CARDOSO, profissão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1998, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jair Rodrigues Cardoso e de Dina Gomes Cardoso. A 
pretendente: NICOLY FONSECA DA COSTA, profissão: bióloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 12/04/1999, residente e domiciliada em 
Londrina, PR, filha de Luciano Ferreira da Costa e de Gessilaine Fonseca de Souza.

O pretendente: FERNANDO GARCIA CABECEIRO, profissão: operador de telemarke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Cabeceiro e de Si-
mone Correia Garcia. A pretendente: GABRIELLE AFFONSO BUENO DE OLIVEIRA, 
profissão: cuidadora de idoso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/02/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cleber de 
Oliveira e de Adriana Affonso Bueno de Oliveira.

O pretendente: EVERTON VITOR NOVAES SILVA, profissão: cabeleireiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/2000, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edilson Jose da Silva e de Cristina Novaes dos Santos. A pretenden-
te: SILVIA MELINA QUISPE CUSICANQUI, profissão: telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/2001, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Carlos Marin Cusicanqui Quisbert e de Gladis Nilda Quispe Blanco.

O pretendente: DANIEL VITOR SANTOS SALOMÃO, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Mata Verde, MG, data-nascimento: 11/01/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vitório Salomão Filho e de Adelina Bela dos 
Santos. A pretendente: DRIELY PEREIRA SANTOS DE JESUS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1997, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre de Jesus e de Lucilene Pereira dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON AUGUSTO NUNES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Nunes e de Ivone Antonia do Nas-
cimento Nunes. A pretendente: LETÍCIA DA SILVA ANDRADE, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Augusto da Silva 
Andrade e de Ivanete da Silva Andrade.

O pretendente: ZEZITO JOVELINO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 15/12/1970, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jovelino Manoel da Silva e de Genita Maria da Silva. 
A pretendente: JOSIANE GOMES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 08/05/1976, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Francisco Gomes da Silva e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DIAS, profissão: técnico mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Claudio de Oliveira Dias e de Ana Lucia da Conceição 
Ferreira Dias. A pretendente: NATHÁLIA CAROLINE SANTOS SILVA, profissão: auxi-
liar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Isna Pereira Slva e de 
Jocelia Rocha Santos Silva.

O pretendente: SAMUEL HIPÓLITO DE SOUZA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Galileia, MG, data-nascimento: 16/08/1964, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Benevindo Hipólito de Souza e de Maria Firminia de 
Souza. A pretendente: RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nas-
cimento: 23/11/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Rodrigues 
da Silva e de Maria Alice da Silva.

O pretendente: FABIO MARQUES DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1983, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Edison Marques da Silva e de Joana de Souza da 
Silva. A pretendente: DENIZE SILVA TEIXEIRA, profissão: coordenadora pedagógica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1984, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dernivaldo Alves Teixeira e de Eliene 
Lima Silva Teixeira.

O pretendente: ANTONIO HENRIQUE SILVA PINHEIRO, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Almir Gracio de Caires Pinheiro e de Maria do 
Socorro da Silva. A pretendente: CRISTIANE TEIXEIRA CASTELO, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rezevalde Alves Castelo e de Cassia 
Alves Teixeira.

O pretendente: LEONARDO RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA, profissão: estoquis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Debora Costa de Oliveira. A 
pretendente: VERONICA VIEIRA BORGES, profissão: assistente financeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geanos Fernandes Borges e de Roseany 
Vieira de Freitas Borges.

O pretendente: GUILHERME DE MACEDO SILVA, profissão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir Silva Canaverde e de Patricia de Macedo 
Teixeira. A pretendente: KATHLEEN MAINE DA SILVA, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvonaldo Sebastião da Silva e de Maria José 
Esmerino da Silva.

O pretendente: EMERSON BARBOSA SENA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Uibaí, BA, data-nascimento: 27/07/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Efraim Alves Sena e de Maria do Socorro Almei-
da Barbosa. A pretendente: JAQUELINE DE MELO LOPES, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caatiba, BA, data-nascimento: 09/11/1991, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lopes Sobrinho e de Josete 
Josefa de Mélo.

O pretendente: EDER NASCIMENTO ALEXANDRE, profissão: conferente de expedi-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Alexandre Neto e de Marlene 
Nascimento Alexandre. A pretendente: ADRIANA BERNARDINA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
19/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Manuel da Silva e 
de Adamir da Silva.

O pretendente: VALDIR CHAVES DA SILVA, profissão: encarregado de transpor-
tes, estado civil: divorciado, naturalidade: Limoeiro de Anadia, AL, data-nascimento: 
20/02/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benedito Januario 
da Silva e de Josefa Rosa Chaves da Silva. A pretendente: FABIANA CORREA 
SANTOS, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Alceu Ferreira dos Santos e de Lourdes Aparecida Souza Correa dos 
Santos.

O pretendente: PATRICK GABRIEL DA SILVA SANTOS, profissão: faxineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1999, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Viana Santos e de Aparecida Aman-
cio da Silva. A pretendente: ANDRESSA BARBOSA DE JESUS, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adriano Dantas de Jesus e de Katia 
Barbosa Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DA CRUZ DUARTE, profissão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1990, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de João Gomes Duarte e de Lúcia Helena da Cruz 
Duarte. A pretendente: FLÁVIA GONÇALVES DE ANDRADE, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1996, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de David Alves de Andrade e de Nair 
Gonçalves Martins.

O pretendente: DANILO FERREIRA DE SOUZA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 14/04/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucio Junior de Souza e de Mariana 
Ferreira. A pretendente: VIVIANA PEREIRA DE SOUZA, profissão: auxiliar administra-
tiva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/2002, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Antonio de Souza e de 
Maizone Pereira da Silva Souza.

O pretendente: JEFERSON ARAUJO DO VALE, profissão: técnico orçamentista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Araujo do Vale e de Lucimara 
Vitor do Vale. A pretendente: BRUNA CECILIA PAZ DE CASTRO, profissão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1992, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmundo Lopes de Castro e de Ivone 
Paz.

O pretendente: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA CANTUARIO, profissão: ajudante 
de pedreiro, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/10/1974, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Antonio Cantuario 
e de Marlene Emilia Teixeira Cantuario. A pretendente: EDILMA BARBOSA DE LIMA, 
profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Jupi, PE, data-nascimento: 
23/09/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marinalva Barbosa de 
Lima.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Marques dos Santos e de Gilda da Con-
ceição Santos. A pretendente: SHEILA CRISTINA LOPES PEREIRA, profissão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/11/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hermes Lopes Pereira 
e de Maria Luzia Geraldo.

O pretendente: DAVID DA SILVA CUNHA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 11/12/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Claudio da Cunha e de Marciana da Silva. A pretendente: 
ISLÂYNE RAISSA FERREIRA GALVÃO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São José do Egito, PE, data-nascimento: 22/07/2003, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jefferson Plécio Silvestre Galvão e de Simone Ferreira 
da Silva.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

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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