
Com as mudanças da internet e com a drástica queda no alcance de 
publicações nas redes sociais, construir uma estratégia de conteúdo não 
tem sido uma tarefa fácil para as marcas atualmente.   
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Em um mundo cada vez mais conectado, competitivo e com consu-
midores exigentes, as empresas precisam se diferenciar para fidelizar 
e conquistar seus clientes.   

Como o atendimento pode construir  
(ou não) a percepção de uma marca

Ataques cibernéticos que comprometem empresas e órgãos 
públicos cresceram nos últimos anos, especialmente durante a 
pandemia.    

Ataques cibernéticos: empresas estão no 
modo “apagar incêndio”

A melhor forma de conquistar os seus clientes é através do conte-
údo humanizado e exclusivo e você pode contar com a Persona para 
te ajudar com isso! Quer se tornar uma empresa customer centric e 
atender os seus clientes com a exclusividade que eles buscam? Então 
chegou a hora de você criar a sua Persona.    

Crie a sua Persona e humanize o 
atendimento ao cliente

metamorworks_CANVA

Não existe Líder 
sem agenda de 
liderança

Costábile Matarazzo 

Empreendedorismo

   
Leia na página 4

O volume de ataques cibernéticos só 
vem crescendo mundialmente, o que 
tem tirado o sono dos especialistas 
em segurança e proteção de dados 
de empresas. 

Segundo previsões do Gartner Group, 
60% das grandes organizações devem 

usar uma ou mais técnicas de computação 
que melhorem a segurança das informações 
até 2025. 

Empresas que adotarem, até 2024, ma-
lhas de segurança cibernética para integrar 
ferramentas de segurança vão reduzir o 
impacto financeiro de incidentes indivi-
duais em cerca de 90%.  De acordo com a 
International Data Corporation (IDC), 80% 
das empresas precisarão reestruturar seus 
processos de governança até 2025. 

Estabelecer processos é o primeiro passo 
para criar uma política de prevenção de 
ataques e incidentes. 

Organizar as atividades e responsabilida-
des da empresa é a medida de prevenção 
mais assertiva, e passa pela conscientiza-
ção de que as principais falhas que estão 
nos processos podem, sim, ser mitigadas. 
Empresas de qualquer tamanho podem e 
devem adotar procedimentos e controles 
pra ter uma estratégia de atuação e pre-
venção contra invasões, começando pelo 
desenho dos processos de Governança e 
Compliance.  

 
Um programa de prevenção de ran-

somware – ameaça de maior ocorrência 
atualmente - consiste em seguir cinco 
etapas, que correspondem ao modelo 
baseado nos ciclos de vida do Natio-
nal Institute of Standards Technology 
(NIST): Identificar, Proteger, Detectar, 
Responder e Recuperar. São mais de 
500 controles unificados para que, na 
prática, possamos trabalhar com um total 
de 30 controles a serem implementados 
durante os ciclos de vida. 

Governança é a chave para prevenir 
ransomware nas empresas
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Sistemas de gestão de Segurança, Con-
tinuidade, Riscos e Proteção de Dados 
bem efetivos trarão aos softwares algum 
grau de segurança, como DLP’s, SIEM, 
Antivirus, Firewall’s, entre outros. Mas o 
principal está na organização das atividades 
e responsabilidades das empresas, ações 
que, embora sejam simples, são cruciais 
para manter as empresas mais protegidas 
das vulnerabilidades.

 
Softwares de atualizações e patches 

de segurança – em 2021 foram relatadas 
21.957 CVEs (vulnerabilidades e exposi-
ções comuns), um aumento de 19,6% em 
relação a 2020, segundo o relatório Threat 
Landscape Retrospective 2021. Atentar-se 
aos anúncios de atualização, que geralmen-
te são divulgados com antecedência, e uti-
lizar soluções de gerenciamento de patches 
eficientes são alternativas para manter os 
softwares críticos para a empresa rodando.

 
Logins e senhas – senhas fracas permi-

tem que criminosos entrem nas redes com 
logins legítimos, dificultando a detecção de 
atividades maliciosas.  Adotar softwares 
de gerenciamento de senhas ajuda nessa 
missão, pois os algoritmos criam senhas 
aleatórias, naturalmente mais fortes, que 
ficam conectadas a todas as plataformas 

utilizadas na empresa, ou seja, uma camada 
a mais de proteção.

 
Acessos remotos - A VPN (Virtual Private 

Network) é um recurso de ciberseguran-
ça, que permite que o tráfego de dados 
na internet seja feito de forma privada, 
funcionando como um firewall. VPNs de 
SSL não corrigidas são brechas para que 
invasores façam espionagem cibernética, 
capturem informações confidenciais e 
criptografem redes. 

A VPN não funciona como antivírus, 
ela apenas protege o IP e criptografa o 
histórico de navegação na internet. Para 
ajudar a proteger o comprometimento 
das redes, as organizações podem aplicar 
a autenticação multifator em toda a rede. 

Vale lembrar que ataques de pishing - em 
que os criminosos cibernéticos enviam 
e-mails contendo um anexo malicioso ou 
direcionam as vítimas para um site com-
prometido que entrega ransomware - e 
ataques contra serviços de RDP - onde os 
criminosos forçam brutamente nomes de 
usuário e senhas fracos ou padrão - conti-
nuam sendo portas de entrada populares 
para ransomware, a ameaça que mais tem 
causado estragos atualmente, tanto para 
empresas quanto para usuários. 

Fazer o básico bem feito e construir um 
ecossistema de governança e compliance 
condizente com a realidade da empresa é 
o que tornará os sistemas eficazes. 

A pandemia mudou a forma de monito-
ramento e proteção de redes nas organi-
zações e, com a migração de dados para 
plataformas de nuvem e a dependência 
de provedores de serviços gerenciados, 
principalmente nas empresas que não têm 
equipe de TI própria, veio a necessidade 
de focar em desafios de segurança antigos 
para dirimir riscos. 

 
(Fonte: Sylvio Sobreira é CEO da SVX Corporate - 

www.svxconsultoria.com.br).

Tecnologia, máquinas, borracha e pneus 
As duas maiores feiras de tecnologia, máquinas e artefatos de 

borracha e da indústria de pneus da América Latina serão reali-
zadas entre os dias 22 a 24 de junho, no Expo Center Norte, após 
um hiato de quatro anos. Quase 200 expositores e milhares de 
compradores e profissionais do setor, nacionais e internacionais 
estarão presentes. A Expobor (Feira Internacional de Tecnologia, 
Máquinas e Artefatos de Borracha) e a Pneushow (Feira Inter-
nacional da Indústria de Pneus) são, desde 1996, as principais 
feiras de negócios do setor. Abrangem produtos, máquinas, 
soluções e inovações para a transformação e produção de arte-
fatos de borracha nos mais variados segmentos industriais, como 
automobilístico, eletrônica, petróleo e gás, siderurgia, calçados, 
entre outros (https://expobor.com.br/credenciamento/).    
Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: automaistv.com/reprodução

NOvO MOMENTO

News@TI

Startups podem se inscrever no Serpro 
Booster a partir desta quinta

@O Serpro divulga, nesta quinta-feira, dia 19, edital para 
inscrição no Programa Serpro Booster, que oferece créditos 

de consumo de produtos da empresa para startups de todo o 
país. O lançamento será transmitido pelo canal do Serpro no 
Youtube a partir das 15h. O programa foi pensado para promover 
um ambiente de inovação e colaboração entre o governo e a 
sociedade, através da interação com os ecossistemas de inova-
ção e empreendedorismo e empresas startups. Para participar, 
basta acessar a página do Serpro Booster e preencher formu-
lário eletrônico de inscrição, que é gratuita (https://booster.
serproventures.estaleiro.serpro.gov.br/register).       Leia 
a coluna completa na página 6

Imagem: AI/SERPRO

“A PROPAGANDA MORREu há MuITO TEMPO” 
    Leia na página 4

Mesmos pagamentos
A Federação de Futebol dos Estados 

Unidos (US Soccer) anunciou ontem 
(18) um histórico acordo que elimina 
a diferença de pagamentos entre os 
jogadores das seleções masculina e 
feminina do país. Com a decisão da 
entidade, que foi confirmada após 
longos anos de batalha, homens e 
mulheres que representarem a seleção 
norte-americana receberão o mesmo 
pagamento e prêmios em dinheiro, 
inclusive em Copas do Mundo (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-propaganda-morreu-ha-muito-tempo/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-05-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-05-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/costabile-matarazzo/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ataques-ciberneticos-empresas-estao-no-modo-apagar-incendio/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-atendimento-pode-construir-ou-nao-a-percepcao-de-uma-marca/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estrategia-de-conteudo-tudo-que-voce-precisa-saber/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/crie-a-sua-persona-e-humanize-o-atendimento-ao-cliente/?swcfpc=1


O desafio do investimento 
seguro nas criptomoedas

As criptomoedas 
ganham destaque como 
opção de investimento

Quando a primeira delas, 
a Bitcoin, começou a 
ser negociada em 2009, 

valia nove centavos de dólar. No 
fim de 2021, US$ 46.306,45. As 
preocupações relativas às tran-
sações devem-se principalmente 
à emissão sem lastro fiduciário, 
sem envolvimento das autorida-
des monetárias e ao anonimato.

A China, por exemplo, já 
proibiu operações que não sejam 
emitidas por seu banco central. 
No Brasil, as transações não são 
ilegais, mas carecem de monito-
ramento, pois não são reguladas 
pelo Banco Central e não se 
enquadram na supervisão da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 

O PL 2303/2015, aprovado 
pela Câmara dos Deputados e 
encaminhado ao Senado, contém 
definições sobre quais ativos 
seriam abrangidos pela legisla-
ção. A CVM, no Ofício 11/2018, 
permitiu que fundos regulados 
pela Instrução Normativa 555 
invistam indiretamente em crip-
toativos, por meio de transações 
no exterior. No documento, 
destaca o papel da auditoria 
independente. 

Espera-se que ela seja capaz 
de realizar diligências adequadas 
com relação a criptoativos deti-
dos pelos fundos, aumente a con-
fiança do usuário da informação e 
proporcione segurança razoável 
de que as demonstrações este-
jam livres de distorção relevante. 
Apesar da criptografia garantir 
segurança nas informações, 
a titularidade é uma questão 
delicada de se comprovar. Até 
mesmo a forma de contabilizá-las 
gera discussão. 

A International Financial Re-
porting Standards Foundation 
(IFRS) avalia que as criptomoe-
das tendem a se enquadrar como 
ativos intangíveis. Nas normas de 
auditoria ainda não há orientação 
específica do International Audi-
ting and Assurance Standards 
Board (IAASB). 

A governança em empresas 
que operam com criptomoedas 

é de extrema relevância, pois 
a posse da chave privada é o 
que garante a propriedade. A 
organização deve garantir a 
proteção e responsabilidade de 
transacioná-la em benefício dos 
acionistas e investidores. 

O auditor precisa entender, 
avaliar e validar a eficácia dos 
controles internos de proteção 
durante o ciclo de vida das chaves 
privadas ligadas às transações 
em criptomoedas, para concluir 
se os riscos são adequadamente 
gerenciados. Porém, não pode 
acessar tais chaves, pois o conhe-
cimento do código por terceiros 
pode ferir a confidencialidade. 

Pode ser necessário apoiar-se 
na tecnologia para criar sistemas 
que consigam examinar transa-
ções registradas nas carteiras 
virtuais sem comprometer a 
confidencialidade e segurança 
dos ativos. Em artigo publicado 
em The International Journal of 
Digital Accounting Research, os 
autores destacam a importância 
de contratar especialistas para 
verificar aspectos intrínsecos às 
criptomoedas. 

Os auditores independentes 
brasileiros vêm desenvolvendo 
ferramentas e procedimentos 
consistentes. Com educação 
continuada e corpo técnico 
cada vez mais especializado, 
capacitam-se para atender às 
expectativas da sociedade. O 
Ibracon conta com um Comitê de 
Tecnologia e Inovação e Grupos 
de Trabalho, para abordagem 
de temas relevantes, além de 
promover discussões com es-
pecialistas sobre criptomoedas 
e blockchain.

A auditoria independente 
contribui para aumentar o grau 
de confiança nas informações 
contábeis apresentadas nas 
demonstrações financeiras da 
organização auditada. É vital 
que os investidores tenham 
consciência de que suas aplica-
ções estejam em linha com o seu 
perfil e entendam os riscos em 
investir em um mercado cheio 
de oportunidades, mas ainda 
com muitas incertezas. 

 
(*) - É presidente do Ibracon - 

Instituto de Auditoria Independente 
do Brasil.

Valdir Coscodai (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 19 de maio de 20222

O modelo de estrutura em nuvem traz diversos benefícios para as 
empresas, entre eles, ganho de tempo e agilidade nas entregas.

O modelo de estrutura em 
nuvem, seja ela privada, 
pública ou híbrida, traz 

diversos benefícios para as 
empresas, entre eles, ganho de 
tempo e agilidade nas entregas, 
com alta variável de recursos 
que auxiliam todo o ecossiste-
ma de produção.

“As ferramentas de desen-
volvimento evoluem significati-
vamente e condições em Cloud 
permitem melhor qualidade 
nas entregas. Além de possibi-
litar que equipes, distribuídas 
globalmente, operem de forma 
independente mas coordena-
das, com alterações frequentes 
dentro de uma possibilidade de 
monitoramento ágil e asserti-
vo”, ressalta Rogério Athayde. 

O Head de Produtos da keeg-
go destaca que o ganho de tem-
po também ocorre porque, nas 
aplicações de Cloud, as squads 
possuem maior automação 
sobre as entregas, e menor 
preocupação com condições de 
manutenção. “A preocupação 
com a infraestrutura passa a 
ser do fornecedor da cloud. 
Assim, os times especialistas 
podem se dedicar integral-
mente a inovações, aprimorar 

Lucia Camargo Nunes (*)
Interlagos vai sediar feira de motos e carros

Os eventos no segmento automotivo estão retornando 
aos poucos. Apesar do adiamento do São Paulo Motor 
Experience (o novo formato do Salão do Automóvel) para 
2023, a Fenatran (feira de veículos comerciais e de carga) 
está confirmada para novembro (no Expo SP) e outros 
pequenos e grandes eventos também. 

Dois deles vão ocorrer no autódromo José Carlos Pace, 
em São Paulo. O Festival Interlagos terá a versão Motos, 
entre 23 e 26 de junho, e a versão Carros, de 7 a 10 de 
julho. Ambos são organizados e promovidos pela Fullpower 
e revista Duas Rodas.

A ideia é priorizar experiências automotivas a clientes e a 
potenciais compradores de motocicletas e de automóveis, 
com test rides e test drives, em novo formato de exposição 
desses setores, com baixo custeio de participação e foco 
em vendas.

Revista Duas Rodas

Festival de motos realizado em 2019 foi sucesso.

Montadoras estarão presentes 
O Festival Interlagos - Motos já tem as confirmações 

das montadoras e importadoras como a BMW Motorrad, 
Dafra, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, 
Polaris, Triumph e Yamaha. E também as principais 
empresas da cadeia de motocicletas: 2MT, Bieffe, BR 
Motorsport, Castrol, HJC, Ipiranga, Mitas, Mobil, Motul, 
Nacar, Petronas/Sprinta, Repsol, SMK, Tutto, Voltz, X-11 
e Xtexx. Participam ainda a Heineken, Huskvarna e iFood.

A dois meses do evento de carros, montadoras como 

Custa R$ 32 mil, utiliza duas baterias (comporta até 
seis), cada uma com capacidade de até 50 km, e poderá 
entregar até 300 km de autonomia.

A velocidade máxima do Miles é de 55 km/h e o tempo de 
recarga das baterias é de até 5 horas. Cada bateria conta 
com vida útil de até 1.000 ciclos e, após esse tempo, ela 
tem a capacidade reduzida a 75%. O preço médio de uma 
bateria para eventual troca é de R$ 5 mil.

De acordo com o CEO da Voltz, Renato Villar, os veículos 
elétricos da montadora não precisam de revisão programa-
da, assim como não há a obrigação do pagamento de taxas 
a cada ano ou quilometragem. “Recomendamos apenas a 
troca de peças que apresentem desgastes, como pastilha 
de freio ou amortecedor”, afirma.

O novo veículo, que é automático, conta com uma 
garantia de 2 anos. Não há uma revisão obrigatória, mas 
a montadora recomenda que uma manutenção simples 
seja feita a cada três meses. Em sua estrutura, o triciclo 
tem um baú de 750 l, que comporta cinco botijões de gás; 
capacidade de 290 kg e motor de 125 cc. No total, o Miles 
pesa 306 kg.

Para conduzir, o piloto precisa ter uma habilitação de 
categoria A, igual à de moto, e o emplacamento funciona 
como qualquer outro veículo, diretamente no Detran das 
cidades.

Miles2

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

a Audi, Ford, Jaguar, Land Rover e Volvo pretendem or-
ganizar sessões de test drive a clientes e aos potenciais 
compradores, de modelos recém lançados ou de produtos 
em lançamentos programados para o período da mostra, 
como os novos Range Rover e Defender diesel.

 A versão Carros firmou parceria também com os or-
ganizadores do Sema Show, a mais renomada mostra de 
produtos de aftermarket do mercado norte-americano e 
já estão confirmadas as participações de Michelin, Mobil, 
Motul e Pirelli.

Novo pneu usa óleo de soja
A fabricante de pneus Goodyear vai lançar o 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 e 
ainda promete melhora de performance em comparação 
com o seu antecessor (Wrangler Armortrac), em quilome-
tragem, dirigibilidade em piso molhado e tração.

Segundo a fabricante, o óleo de soja utilizado no novo 
pneu proporciona melhor performance em diferentes tem-
peraturas, o que confere ao pneu maior aderência à pista 
e melhora ainda mais o seu desempenho. 

Pneu goodyear Wrangler Workhorse AT.

Miles, a nova opção de entregas em veículo 
elétrico

A Voltz, marca de Recife de motos elétricas, está lançan-
do o Miles - triciclo elétrico de produção 100% brasileira. 

Montado em Manaus e vendido sob encomenda, é voltado 
a empresas e indústrias no transporte de pequenas cargas 
e entregas. 

Modelo de estrutura em nuvem 
traz benefícios para as empresas
Fazer melhor, mais rápido ou mais barato. Essas são as definições mais simples de inovação buscada 
pelas empresas de modo geral. E essa é basicamente a receita que torna a Cloud uma necessidade 
para o desenvolvimento e execução de aplicativos

rem independentes, permitem 
mudanças rápidas para a solu-
ção de problemas específicos, 
sem afetar as funcionalidades 
de outras áreas do aplicativo”.

• Código aberto, facili-
dade de adaptação e por-
tabilidade - Nas estruturas 
em Cloud é predominante 
ferramentas de código-fonte 
aberto. Com isso, os aplicativos 
desenvolvidos ganham melhor 
portabilidade de execução, po-
dendo ser exercido em nuvem 
de terceiros e ambientes locais 
com o mínimo de alterações, e, 
ainda estando de acordo com 
todas as necessidades atuais 
de segurança.

Athayde pontua ainda, como 
vantagem desse modelo de ar-
quitetura, a melhor integração 
e uso inteligente de dados. 
“Naturalmente, as aplicações 
em nuvem passam a acumu-
lar um histórico de dados 
que são estratégicos para o 
negócio e que são facilmente 
integrados a outros sistemas, 
permitindo o uso inteligente 
dessas informações na tomada 
de decisões”. - Fonte e outras 
informações, acesse: (https://
keeggo.com/).

produtos e outros aspectos 
estratégicos do negócio”.

• Flexibilidade e escalabi-
lidade no desenvolvimento 
- Outra vantagem desse tipo de 
estrutura é que ela permite um 
melhor desenvolvimento e uso 
das aplicações, por causa da 
flexibilidade e escalabilidade 
proporcionadas pela nuvem. 

Com isso, todos os aspectos 
do desenvolvimento podem ser 
projetados e adaptados con-
forme a demanda, juntamente 
com o maior ganho de agilidade 
em atender as necessidades do 
mercado.

“O tempo de resposta às de-
mandas fica mais curto, já que 
os desenvolvedores passam 
a trabalhar em um ambiente 
que permite que mudanças e 
ajustes sejam implementados 
com mais rapidez. O resultado 
disso, além da velocidade, é 
uma maior competitividade no 
mercado”, destaca Athayde, 
ao explicar que o desenvolvi-
mento em cloud normalmente 
envolve microsserviços, que 
são aplicações autônomas e 
de fácil integração. 

Esse é outro fator que traz 
agilidade ao modelo. “Por se-
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Um levantamento realizado pela KPMG 
aponta quatro macrotendências globais, 
com oito tendências regionais, que deverão 
impactar o setor de consumo e varejo na 
América do Sul nos próximos anos. 

De acordo com a pesquisa, os varejistas 
devem ficar atentos aos novos ecossiste-
mas e modelos de negócios, ao novo custo 
operacional, à jornada para construção da 
confiança a partir de um propósito e à ex-
periência do consumidor como prioridade, 
sempre com o cliente no centro. 

A publicação ainda aborda reflexões sobre 
o impacto local de tais mudanças e elenca ca-
sos bem-sucedidos na adaptação a essa nova 
realidade. Conforme o estudo “Tendências 
2022 para o setor de Consumo e Varejo na 
América do Sul”, a renovação de práticas e 
modelos de negócios, ocorridas a partir da 
pandemia, transformaram as relações entre 
clientes e empresas de maneira definitiva. 

Além disso, os novos costumes e padrões 
de comportamento social deverão continu-
ar impactando diretamente varejistas em 
todo o mundo, especialmente em países 
sul-americanos. “Apesar das previsões po-
sitivas, os varejistas encontram um desafio 
importante neste novo cenário. 

As mudanças nos formatos de trabalho, 
nos perfis de compra e o reequilíbrio da 
relação do consumidor com as empresas 
demandam canais de atendimento mais 
rápidos, novos formatos de pontos de 
venda, transparência e muita atenção aos 
critérios sociais, ambientais e de gover-
nança”, resume o sócio-líder de consumo 
e varejo da KPMG no Brasil e na América 
do Sul, Fernando Gambôa.

De acordo com a publicação, a agenda 
ESG (da sigla em inglês para práticas am-
bientais, sociais e de governança) servirá 
cada vez mais como balizador para as 

estratégias de mercado das companhias. 
Dessa forma, aponta a pesquisa, ações 

relacionadas a direitos, equidade, diversi-
dade, políticas de gênero e remuneração, 
por exemplo, serão decisivas para os inves-
timentos, a contratação de profissionais, 
a definição do propósito corporativo e a 
escolha dos consumidores.

“É importante destacar que todas as 
decisões e estratégias deverão manter 
como prioridade o foco no cliente. Colocar 
o consumidor no centro é, antes de tudo, 
entender como as preferências individuais 
evoluem e definir um propósito empresarial 
alinhado com esse novo cenário. 

Para atender a tais necessidades, espera-
se flexibilidade, inovação, rapidez e a sábia 
utilização de tecnologias emergentes, sem-
pre respeitando a privacidade dos clientes e 
os conceitos ESG”, reflete o sócio. - Fonte:  
(https://home.kpmg/br).

As tendências para o consumo e varejo na América do Sul
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Data, Hora e Local: Aos 20 de abril de 2022 (“2022” e/ou, cumulativamente, 
“20/04/22”), às 11:00 hs. (onze horas), na sede social da empresa Vindi Tecnologia e Mar-
keting S/A (“Companhia” e/ou “Vindi”), localizada no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 16º andar, Bairro do Paraíso, CEP 04.103-000 
(“Companhia”, “VindiSA” e/ou “Controlada”), então na condição de subsidiária integral 
da empresa Locaweb Serviços de Internet S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Ita-
paiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.351.877/0001-52, com Inscrição Estadual (“I.E.”) 
Isenta e Inscrição Municipal (“C.C.M.”) nº 2.664.549-1, com seu Estatuto Social registra-
do perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.300.349.482 
(“N.I.R.E. JUCESP 01” - matriz), com (i) fi liais no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, na Rua Itapaiúna, nº 2.434, (i.i) 1º an-
dar, Sala 04, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0004-03 (“N.I.R.E. JUCESP 02” nº 
35.905.029.061 – “Filial All In”); e, ainda, (i.ii) 2º andar, Parte III, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 02.351.877/0008-29 (“N.I.R.E. JUCESP 03” nº 35.906.299.712 - “Filial Nextios”), 
bem como (iii) escritórios administrativos em: (iii.i) Avenida do Contorno, nº 6.594, 16º 
andar, Conjunto nº 1.620, Edifício Amadeus Business Tower, Bairro de Savassi, CEP 
30.110-044, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 02.351.877/0005-86 (“N.I.R.E. JUCEMG” nº 31.902.631.018); (iii.ii) Rua Do-
mingos José Martins, nº 75, Sala 203, Bairro do Recife Antigo, CEP 50.030-200, no Muni-
cípio do Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0006-67 
(“N.I.R.E. JUCEPE” nº 26.900.759.498); e, ainda, (ii.iii) Avenida Carlos Gomes, nº 222, Loja 
801, Bairro Auxiliadora, CEP 90.480-000, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0007-48 (“N.I.R.E. JUCERGS” nº 
43.901.958.544), neste ato devida/conjuntamente representada por seus Diretores: Presi-
dente, o Sr. Fernando Biancardi Cirne, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira 
de Identidade R.G. nº 22.693.914-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físi-
cas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 169.278.538-98 (“Fernando Cirne”); 
e, ainda, Financeiro, o Sr. Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administrador, por-
tador da Carteira de Identidade R.G. nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
327.106.788-02 (“Rafael Chamas”), ambos residentes e domiciliados no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Rua Itapaiúna, n° 2.434, 
Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Pau-
lo (denominada, doravante, de “LwSA”, “Locaweb”, “Controladora”, “Acionista Loca-
web” e/ou “Acionista Unipessoal”). Convocação e Quórum de Instalação: Dispen-
sada a convocação preliminar tendo em vista a presença, nos termos do Parágrafo Quar-
to, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 (quinze) do mês de dezembro do ano de 1976 
(“Lei das SA’s”), da totalidade do capital social da Companhia (ou seja, da única atual 
acionista controladora Locaweb), conforme assinatura(s) devidamente identifi cada(s) de 
seu(s) correspondente(s) representante(s) legal(is) então aposta(s) no “Livro de Presença 
de Acionistas” desta Companhia. Documentação Prévia: Demonstrações Financeiras, 
contas da Diretoria, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao passado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“2021” e/
ou, cumulativamente, tb “31/12/21” = “DF’s/Balanço 2021”) preparados de forma conso-
lidada para todo grupo econômico da Controladora desta Companhia e, então, previa-
mente disponibilizados na sede social para os interessados elegíveis/Acionista (não veicu-
lados em virtude de: i. subsidiária integral de sua única Acionista ora anuente; e, ainda, ii. 
Patrimônio Líquido contabilizado de pouca expressão); sendo certo que, quadro sintético 
das DF’s/Balanço 2021, encontra-se acostado ao presente ato solene como seu “Anexo I”. 
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rafael Chamas Alves 
(“Presidente”), que convidou o Sr. Reginaldo Dutra (“Secretário”) para atuar como secre-
tário. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias ordinárias e extraordiná-
rias já plena/previamente pacifi cadas pelos correspondentes membros da Diretoria e/ou 
demais representantes legais desta Companhia, ora passíveis das respectivas convalida-
ções nesta ocasião e, a seguir, deliberadas/votadas/consubstanciadas por parte da Loca-
web, quais sejam: [A] apreciação das contas da Diretoria, exame e discussão das Demons-
trações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Audi-
tores Independentes anteriormente elaborado e revisado de forma consolidada para a 
Companhia e demais empresas de seu mesmo grupo econômico no âmbito de sua conso-
lidadora Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 – “Consoli-
dadora”), relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21 (demonstrado, ao menos 
em parte, no contexto do ora acostado “Anexo I”) e, abrangente/previamente, anuídas 
por sua Administração contemporânea também; [B] destinação do positivo resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/21; [C] sacramentar a não dis-
tribuição de dividendos para sua Acionista unipessoal em decorrência de eventuais reser-
vas de exercícios sociais superavitários anteriores; [D] fi xação da remuneração anual glo-
bal dos Administradores desta Companhia para o corrente exercício social a ser encerra-
do em 31 do vindouro mês de dezembro do corrente ano de 2022 (“31/12/22”); [E] rati-
fi cação de contabilizado Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social (“AFAC”), 
unilateralmente realizado por sua acionista controladora Locaweb no corrente exercício 
social do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois dC – “2022”) e com base no balancete men-
sal apurado/levantado em 31 do passado mês de março de 2022 (“31/03/2022”), no con-
solidado montante global de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), já devida/
comprovadamente integralizado em moeda corrente nacional/pecúnia (ou seja, o real 
brasileiro – “R$”) e a ser prontamente incrementado no atual capital social da Compa-
nhia mediante consequente emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, bem como segundo Boletim de Subscrição de Ações Ordinárias Nominativas ora 
acostado ao presente ato solene (vide “Anexo II”); [F] alteração no vigente caput do “Ar-
tigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e das Ações” de seu Estatuto Social; [G] pro-
moção de nova consolidação no vigente Estatuto Social da Companhia, segundo “Anexo 
III” ora acostado ao presente ato solene; e, ainda, [H] outros assuntos do interesse geral 
da Companhia e/ou sua Administração. Deliberações: Após detidos exame e discussão 
das matérias constantes da “Ordem do Dia” supra, bem como exame da correspondente 
documentação então disponibilizada/veiculada para consultas/conhecimento em sua 
sede social, a presente Acionista Unipessoal da Companhia devidamente identifi cada 
(mormente, em decorrência das assinaturas identifi cadas de seus respectivos represen-
tantes legais apostas no “Livro de Presença de Acionistas” desta Companhia) deliberou, 
aprovou e/ou convalidou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o seguin-
te: [A] as contas da Diretoria, bem como exame e discussão das Demonstrações Financei-
ras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes fi nalizado/revisado de forma consolidada para a Companhia e demais empresas 
de seu mesmo grupo econômico no âmbito de sua Consolidadora (por: KPMG Auditores 
Independentes, CNPJ/ME nº 57.755.217/0001-29 – “KPMG”) todos estes relativos ao 
passado exercício social de 2021, então disponibilizados previamente na sede social da 
Companhia e, em parte, contemplado no “Anexo I” ao presente ato solene (vide doc. ora 
acostado); [B] destinação do positivo resultado da Companhia, relativo ao passado exer-

cício social de 2021 e no superavitário montante de R$564.454, 48 (quinhentos e sessen-
ta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), bem 
como, mediante anuência de sua Diretoria também, atribuir-lhe a seguinte distinção: [B.1] 
R$28.222,72 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) para 
correspondente conta da reserva legal então constituída; e, ainda, [B.2] remanescente de 
R$536.231,76 (quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e seis 
centavos) para a específi ca conta de lucros do próprio exercício; [C] independentemente 
do quanto acima deliberado, sacramentar a não distribuição de quaisquer dividendos (e/
ou outros benéfi cos percebimentos correlatos, incluindo, mas não se limitando aos juros 
sobre o capital próprio decorrentes e/ou apurados do exercício social encerrado em 
31/12/21) para sua atual Acionista Unipessoal, neste exato momento; [D] fi xação da re-
muneração anual global dos atuais Administradores da Companhia no corrente exercício 
social a ser encerrado em 31/12/22 e até projetado montante total e bruto de 
R$1.455.124,24 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e quatro 
reais e vinte e quatro centavos), bem como a não ser, necessariamente, consumado em 
sua integralidade; [E] ratifi cação do AFAC inquestionavelmente realizado por sua acionis-
ta controladora Locaweb até o passado mês de março do corrente exercício social de 
2022 (base no balancete mensal apurado/levantado em 31/03/2022), no valor consolida-
do a ser efetivamente contabilizado de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) 
então constatado nos registros internos da Companhia e a ser, imediata/expressamente, 
incrementado em seu atual capital social mediante a consequente emissão de 193.452 
(cento e noventa e três mil, quatrocentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias no-
minativas, sem valor nominal e segundo os termos contemplados no correspondente Bo-
letim de Subscrição de Ações ora acostado (vide “Anexo II”) ao presente ato solene; [F] al-
teração e regularização na defasada expressão do capital social da Companhia contem-
plado no caput do “Artigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e Das Ações” de seu vi-
gente Estatuto Social, mediante emissão, subscrição e integralização de 193.452 (cento e 
noventa e três mil, quatrocentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal por parte de sua acionista controladora unipessoal Locaweb e por in-
termédio da conversão do contabilizado AFAC então inquestionavelmente ratifi cado nes-
te ato acima e no ora valor arbitrado para aproximada referência contábil de R$6,72 (seis 
reais e setenta e dois centavos) por nova ação ordinária nominativa e sem valor nominal 
emitida/subscrita/integralizada no capital social desta Companhia no âmbito desta deli-
beração; sendo certo que, doravante e de forma automática, esta referida expressão pas-
sa do antigo/defasado Capital Social de R$14.135.473,72 (quatorze milhões, cento e trin-
ta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) e anteriores 
2.102.298 (duas milhões, cento e duas mil, duzentas e noventa e oito) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, para os atuais/regularizados/contabilizados/integraliza-
dos/novos R$15.435.473,72 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocen-
tos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), então representados por 2.295.750 
(duas milhões, duzentas e noventa e cinco mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, segundo nova 
redação parcial descrita a seguir: “ ( . . . ) CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS 
AÇÕES ( . . . ) Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integra-
lizado, é de R$15.435.473,72 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatro-
centos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), dividido em 2.295.750 (duas mi-
lhões, duzentas e noventa e cinco mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias, todas no-
minativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas por sua unilateral 
acionista controladora Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-
52). ( . . . ) ”; [G] em decorrência do quanto acima deliberado, a Acionista presente resol-
ve, extraordinária/amplamente e sem qualquer ressalva, promover nova consolidação do 
vigente Estatuto Social da Companhia que, com o advento desta presente assembleia so-
lene, passa a vigorar, automaticamente a partir da presente data, com nova redação en-
tão disposta no “Anexo III” desta presente ata (vide doc ora acostado); e, ainda, [H] no 
âmbito de outros assuntos de interesse geral da própria Companhia e/ou sua atual Acio-
nista Controladora, [H.1] fi ca a Diretoria da Companhia (e, também, demais representan-
tes legais devida/solenemente constituídos) autorizada(os) a praticar(em) todos os atos 
necessários à consecução das deliberações ora aprovadas nos exatos termos desta sole-
ne reunião; [H.2] dispensadas as publicações dos “Anexos I, II e III” desta presente Ata 
quando de seu posterior arquivamento perante o competente órgão público do comercio 
paulista (Junta Comercial do Estado de São Paulo - “JUCESP”), se permitido nos termos 
da legislação superveniente; e, ainda, [H.3] ratifi cados todos os correlatos atos então pra-
ticados pela Administração da Companhia no expresso contexto desta presente assem-
bleia geral ordinária e extraordinária, incluindo, mas não se limitando a [H.3.1] execuções 
de todos subsequentes atos, [H.3.2] assinaturas de quaisquer documentos pertinentes e/
ou [H.3.3] implementações de procedimentos administrativos e burocráticos necessários 
para a consecução do quanto deliberado, votado, aprovado, destinado, convalidado, rati-
fi cado e/ou decorrente desta presente AGO/E da Companhia, [H.4] dados atuais interes-
ses sociais da Acionista e de parte de seus Diretores (mormente, aqueles seus antigos 
“acionistas vendedores”), ratifi ca-se o Plano de Negócios e/ou orçamento anual da Socie-
dade para o corrente exercício social do ano de 2022 e então pactuado na corresponden-
te documentação da efetiva aquisição desta Companhia pela Controladora em 12 de ja-
neiro de 2021; além [H.5] promoção de seus subsequentes registros correspondentes jun-
to aos respectivos órgãos públicos anuentes. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada por todos os membros da Diretoria da Companhia identifi cados, ora presentes e 
abaixo assinados. A presente ata foi lavrada na forma da Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rada (“Lei das SA’s”), bem como em conformidade com o vigente Estatuto Social da Com-
panhia. São Paulo, SP, 20 de abril de 2022, às 11:00 hs. (onze horas e trinta minutos). 
Mesa: Presidente – Sr. Rafael Chamas Alves; e, ainda, Secretário – Sr. Reginaldo Dutra. 
Membros da Diretoria presentes e devidamente identifi cados: Sr. Fernando Biancardi 
Cirne/A; Sr. Rafael Chamas Alves/A; Sr. Rodrigo Dantas Santos/B; e, ainda, Sr. Reginaldo 
Dutra/B, bem como sua acionista controladora, a empresa Locaweb Serviços de Internet 
S.A. (“LwSA” - CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52) ora devida/conjuntamente identifi cada 
e representada por seus correspondentes Diretores: i. Sr. Fernando Biancardi Cirne (“CEO” 
– CPF/ME nº 169.278.538-98); e, ainda, Sr. Rafael Chamas Alves (“CFO” – CPF/ME nº 
327.106.788-02). A presente é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio da Com-
panhia. São Paulo, SP, 20 de abril de 2022, às 11:00 hs. Mesa: Rafael Chamas Alves / “Pre-
sidente” e Reginaldo Dutra / “Secretário”. JUCESP nº 232.895/22-3 em 10.05.2022. Gise-
la Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S/A 
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE nº 35.300.490.240

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

Cia. Natal - Empreendimentos, 
Participações, Indústria e Comércio

CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2022

Data, Hora e Local: 13/04/2022, às 09:00hs, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 106-C, nesta 
Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital nos 
dias 09, 10 e 11/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com direito 
a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) 
tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 
2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e 
digital do dia 06/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 09, 10 e 11/03/2022; (ii) 
fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da 
Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º 
do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 13 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da 
Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Re-
finaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e 
Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações 
Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 13 de 
abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 221.363/22-1 em 04/05/2022.

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A.
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 13/04/2022, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista,352, 12º andar, sala 121, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 10, 11 e 12/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem 
do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o 
exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via 
impressa e digital do dia 07/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 10, 11 e 
12/03/2022; (ii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos 
do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 13 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente 
da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Re-
finaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e 
Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações 
Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 13 de 
abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 218.245/22-1 em 02/05/2022.

Companhia Brasileira de Fiação
CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 18/04/2022, às 09:00hs, na Avenida Paulista, 352, 12º andar, cidade e Estado 
de São Paulo, nos termos do artigo 124, §2º da Lei 6.404/76. Convocação: edital publicado no jornal 
Empresas & Negócios na via impressa e digital nos dias 12, 15 e 16/03/2022. Presença: acionistas 
representando mais de 3/4 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Se-
cretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) 
fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimi-
dade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: 
(i) o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados 
no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital do dia 08/04/2022, tendo os acionistas sido 
avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas no 
mesmo jornal, nos dias 12, 15 e 16/03/2022; (ii) destinar o resultado do exercício findo em 31.12.2021, 
no valor de R$ 8.910.841,16 (oito milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e 
dezesseis centavos), para absorção dos prejuízos acumulados pela sociedade em exercícios sociais 
anteriores nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76; (iii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos 
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encer-
ramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual 
foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 18 
de abril de 2022. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Be-
gônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participa-
ções Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Giardino Empreendimentos e Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; Usina Açucareira Paredão S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Car-
los de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, 
Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 18 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto- Presidente da Mesa, Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 218.010/22-9 em 02/05/2022.

Nenufares Participações Sociedade Anônima
CNPJ/MF. nº 00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 20.04.2022, às 11:00hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, 
sala 104-B, nesta Capital. Convocação: dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma 
do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Presença: a unanimidade dos acionistas, representando 
portanto 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi 
Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, 
examinar discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, 
por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição 
ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, 
publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital do dia 13/04/2022; (ii) fixar em 
R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, 
a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 20 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Companhia Mascote de Empreendimentos, p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e, União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 20 de abril 
de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 
nº 218.244/22-8 em 02/05/2022.

Usina Açucareira Paredão S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 13/04/2022, às 11:00hs, na sede social na av. Paulista,352, 12º andar, sala 123, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 11, 12 e 15/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do 
Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 
2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e 
digital do dia 07/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encon-
travam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 11, 12 e 15/03/2022; 
(ii) aprovar a proposta da diretoria para destinar o resultado do exercício findo em 31.12.2021 no 
montante de R$ 21.867,02 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dois centavos) à conta 
Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e, R$ 415.473,38 (quatrocentos e quinze mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) à conta da Reserva de Lucros, restando 
consignado que não haverá o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios; (iii) fixar em R$ 0,00 
(zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir 
do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 
6.404/76. São Paulo, 13 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e An-
tonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Agro-
pecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Cia. Mascote de Empreendimentos, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Coto-
nifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens 
Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de 
Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Metalúrgica Aricanduva S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind 
Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel 
da original. São Paulo, 13 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 219.047/22-4 em 02/05/2022.

Refinaria Nacional de Sal S.A.
CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 18/04/2022, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 124, 
nesta Capital Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 15, 16 e 17/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do 
Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 
2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e 
digital do dia 04/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 15, 16 e 17/03/2022; (ii) 
aprovar a proposta da diretoria para destinar o resultado do exercício findo em 31.12.2021 no montante 
de R$ 68.306,49 (sessenta e oito mil, trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos) à conta 
Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e, R$ 1.297.823,22 (um milhão, duzentos 
e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) à conta da Reserva de 
Lucros, restando consignado que não haverá o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios; (iii) 
fixar remuneração anual global máxima da administração da companhia para o exercício social de 2022 
no valor de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), a partir do corrente mês. Encerramento: 
nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada 
esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 18 de abril de 
2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionis-
tas:- Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias 
Participações Ltda, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; Nenúfares Participações Sociedade Anônima, p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme 
Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. 
A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 18 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 219.106/22-8 em 02/05/2022.

Pesquisa realizada pela 
McKinsey aponta que 
empresas líderes em 

maturidade digital no Brasil 
alcançam uma taxa de cres-
cimento do EBITDA até três 
vezes maior que as demais. 

Além disso, ainda segundo 
a consultoria 38% do valor 
da transformação são gera-
dos por iniciativas de cresci-
mento, alcançando 49% em 
empresas da América Lati-
na. “A transformação digital 
está cada vez mais presente 
nas corporações de todos 
os setores, forçando-as a 
investir em inteligência 
operacional e manter-se 
totalmente ligadas às novas 
tecnologias. 

E nesse contexto, apesar 
dos diferentes estágios de 
maturidade digital das em-
presas, de maneira geral o 
próximo nível dentro desta 
cadeia de desenvolvimento 
já está sendo a implantação 
de Métodos Ágeis”, explica 
Robson Souza, gerente de 
Relacionamento de Ne-
gócios (CPG) da Softtek 
Brasil, multinacional mexi-
cana líder no setor de TI na 
América Latina.

Ainda de acordo com Rob-
son, na prática o processo de 
transformação ágil significa 
a implementação de ações e 
estratégias que promovem 
agilidade nos processos da 
empresa, ajudando a alta 
gestão a ter um maior con-
trole e tomada de decisões 

Empresas líderes em maturidade digital alcançam uma taxa de 
crescimento do EBITDA até três vezes maior que as demais.

Os Serviços em Tecnologia 
da Informação (TI) movi-
mentaram mundialmente 
em 2020, em termos de 
exportações, cerca de 571 
bilhões de dólares, o segundo 
ramo de serviços exportados, 
representando 12% do total 
mundial. É o que informa o In-
sight Reports da Assespro-PR 
do mês de abril, com base em 
informações coletadas junto 
à OMC. 

O objetivo do relatório é 
mostrar o aquecimento do 
mercado de Serviços de TI e 
como algumas economias têm 
lucrado com ele, apresentan-
do oportunidades às empresas 
brasileiras de enxergarem 
movimentos estratégicos e 
mercados em expansão. 

A dinâmica do comércio 
internacional de Serviços 
em TI é baseada em alguns 
países que concentram 
cerca de dois terços das ex-
portações e das importações 
mundiais, ocasionando um 
cenário de intensa e longa 
terceirização destes servi-
ços por empresas gigantes, 
oriundas dos Estados Uni-
dos, Europa e Japão, que 
buscam pessoal qualificado 
em TI a partir de outsour-
cing em países com custos 
relativos mais baixos.

Assim, a Irlanda segue como 
principal exportador de Servi-
ços em TI, com 27% do total 
mundial, seguida pela Índia, 
com 11%, e China, com 10%, 

só depois vem os Estados Uni-
dos, com 7%. Nesse contexto, 
os países da América do Sul 
ocupam uma pequena fatia 
de mercado, com 0,9% do 
total de exportação mundial, 
tendo o Brasil correspondido 
a 0,4% do total, com um valor 
da ordem de 2,1 bilhões de 
dólares. 

Mesmo com um número 
baixo, o Brasil apresentou 
um crescimento de 4%, entre 
2010 e 2020, com 100 milhões 
de dólares a mais de fatura-
mento. “O Brasil pode assumir 
um papel de maior destaque 
nesse rico mercado. Temos 
mão de obra qualificada e 
empresas capacitadas para 
brigarem com as grandes 
mundiais. Basta ajustarmos 
as nossas estratégias e parar-
mos de achar que o Brasil já é 
grande o suficiente. Não é”, diz 
o presidente da Assespro-PR, 
Lucas Ribeiro.

Outro dado que chama mui-
to a atenção é o crescimento 
chinês no período de 2010 a 
2020. Vindo de um proces-
so de abertura ao mercado 
mundial, já que a China por 
décadas se manteve fechada 
por conta de suas políticas de 
mercado, o gigante oriental 
teve na última década 533% 
de crescimento em expor-
tações de Serviços em TI, 
batendo, em 2020, 58 bilhões 
de dólares em faturamento. 
- Fonte: (https://assespro.
org.br/).

“Boom” digital: caminho 
para transformação ágil 

nas empresas
Com o surgimento constante de novas tecnologias e soluções focadas na 
digitalização dos negócios, o fato é que a transformação digital sobre a 
qual tanto falamos durante a pandemia se tornou, de fato, um processo 
irreversível. Até porque os benefícios são inúmeros

perante aquilo que está 
sendo planejado, executado 
e desenvolvido para sua área 
de negócios. 
 – Caminhos para trans-

formação - Porém, para 
garantir maior compet-
itividade, demanda e 
agilidade na implemen-
tação de metodologias 
ágeis, antes é preciso 
avaliar seis fatores, que 
impactam diretamente 
o processo de transfor-
mação. São eles:

 •	 Cultura	 organiza-
cional: para mudan-
ças de mindset e ado-
ção de metodologias 
ágeis; 

 •	 Modelo	de	Negócio	
Digital: para mape-
ar a real necessidade 
da área usuária e de 
negócios, sempre em 
parceria com a área 
de TI;

	 •	 Experiência	 do	
Usuário: tendo em 
vista a percepção do 
público-alvo quanto 
à satisfação, rapidez 
e efetividade; 

	 •	 Inteligência	de	da-
dos: para identificar 
padrões de compor-
tamento do mercado, 
avaliando resultados 
e possibilidades;

	 •	 Tecnologias	 Digi-

tais: para atualiza-
ções técnicas em to-
dos os canais digitais 
em um curto período; 
e

	 •	 Governança: para 
gerenciar e medir 
a performance em 
consonância com os 
valores institucio-
nais, trazendo cada 
vez mais resultados 
à organização.

Para empresas mais re-
sistentes a mudanças, que 
ainda não têm uma visão 
clara sobre a importância 
dessa jornada ou sobre como 
começá-la, contar com o 
suporte de fornecedores 
como desenvolvedores de 
soluções e consultorias, por 
exemplo, pode dar um salto 
estratégico aos negócios. 

Já para as empresas que 
estão passando por esta 
transformação, a recomen-
dação é seguir investindo 
em inteligência operacional 
como um valor de negócio. 
Afinal, alguns dos principais 
promotores dos métodos 
ágeis para aceleração e 
satisfação aos usuários são 
otimização de tempo e retor-
no financeiro por eficiência e 
assertividade. - Fonte e mais 
informações: (https://www.
softtek.com/pt/). 
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Ramo de Serviços em TI nas 
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#tenhacicatrizes

Costábile Matarazzo

Não existe Líder sem agenda de 
liderança

Costábile Matarazzo (*)

Sabe aqueles momentos “a-ha” que acontecem 
poucas vezes na vida?

Eu tenho o privilégio de observar esse fenômeno 
a cada vez que um novo líder descobre que só será 
reconhecido e efetivo nesta nova posição, quando 
estabelecer uma agenda de liderança.

Confesso que eu fico esperando este movimento de 
descoberta nos processos de acompanhamento dos 
novos líderes. Por experiência, percebo que depois 
deste “a-ha” conseguimos acelerar bastante a evolução 
do nível de maturidade da liderança.

É claro que para fazer um diagnóstico sobre a 
efetividade de alguém que ocupa uma posição de 
liderança é necessário analisar diversos fatores, tanto 
práticos como subjetivos. Contudo, o que eu descobri 
ao longo da minha trajetória é que, se analisarmos 
somente as últimas 4 semanas da agenda de um líder, 
conseguimos ter indícios das tendências.

E quais tendências? Diversas delas. 
Primeiro vou explicar o porquê, e depois aponto 

algumas delas.

Conseguimos isso porque, analisando tão somente 4 
semanas da agenda de um novo líder, já conseguimos 
perceber a forma de distribuição seu tempo entre 03 
grandes blocos: tempo para tarefas da rotina (tarefas 
operacionais, atividades burocráticas, reuniões de 
follow-up de projetos; as diversas reuniões perió-
dicas; etc ); tempo dedicado ao desenvolvimento e 

proximidade com as pessoas do time; e tempo para 
pensar a área e o time, de forma a evoluir a agilidade 
dos processos e das pessoas.  

É claro que existem as particularidades de cada 
área - algumas são mais técnicas e complexas, outras 
são áreas de suporte e apoio - nesse sentido, não 
conseguimos avaliar e afirmar se essa liderança está 
dedicando muito tempo ou pouco tempo a cada bloco. 
O objetivo não é avaliar e sim analisar o “como” está 
distribuída a agenda. 

Quanto menos tempo dedicado para as pessoas, 
mais próximo da operação este líder estará. Dessa 
maneira, entendo que podemos apontar as seguintes 
tendências:

I. este líder possivelmente apresentará dificuldades 
em delegar;

II. se não delega, dificilmente entenderá a impor-
tância de desenvolver as pessoas para os desafios 
atuais e futuros;

III. sob pressão, tenderá a centralizar a execução das 
atividades, o que aumenta a carga de trabalho 
operacional do líder

IV. o time apresentará alta carga de dependência 
emocional e técnica

Com esse diagnóstico, eu posso afirmar: esse novo 
líder, definitivamente, não entendeu seu novo papel. 
Eu costumo dizer que o entendimento do papel é a 
“aula zero”. Antes de se entender qual é esse novo 
papel não haverá ação e, consequentemente, não 
haverá mudança de comportamento.

Qual é a solução mais simples? É fácil: precisamos 
deixar claro para este novo Líder que seu principal 
papel é cuidar das pessoas e dos processos, e fazê-los 

compreender que os resultados serão consequências 
dessa gestão simples.

Mas qual é desafio de uma solução simples? É 
descobrir que cuidar de pessoas e processos não é 
tão simples assim!

No livro ‘Os desafios da primeira gestão’ consegui tra-
duzir os primeiros grandes desafios dos novos líderes 
no modelo 3D’s - Desapega<>Delega<>Desenvolve. 
Compreender e aceitar seu novo papel é o princípio 
de tudo. 

Antes disso, essa nova liderança não terá movimento 
intencional nos 3D’s. 

Explico rapidamente cada bloco:

● Desapegar é entender que agora será necessário 
se afastar das tarefas operacionais da função anterior 
e que aquela nova função exigirá outras habilidades 
e também uma dedicação de tempo em outras ativi-
dades – Desapegar tem a ver com entendimento do 
novo papel.

● Delegar é transferir a responsabilidade pela 
execução de alguma tarefa. O interessante aqui é 
perceber que só começará a ser realizado depois 
do entendimento do novo papel. Delegar é uma 
habilidade, e é natural que seja aperfeiçoada por 
meio da repetição, o que demanda tempo e melhoria 
contínua. 

Desenvolver é dedicar tempo ao time e perceber 
as necessidades de treinamento técnico e compor-
tamental. Uma coisa leva à outra, por isso, os 3Ds 
acontecem de forma simultânea durante o desen-
volvimento da liderança. 

Nessa altura, já entendemos que não existe so-
lução fácil ou simples. O que existe é uma jornada. 
Uma jornada de desenvolvimento da liderança.

Primeiro passo? Alinhamento das expectativas 
esperadas nesse novo papel.

Segundo passo? Uma agenda de liderança.

Não existe Líder sem agenda de liderança.

Vamos nos falar? Me escreva no Linkedin ou no 
Instagram @matarazzo.costabile  

(*) É autor do livro “Os desafios da primeira gestão”. 
É Consultor e facilitador, administrador com especiali-
zação em Consultoria Empresarial pela PUC-SP e MBA 

em Gestão Empresarial pela FGV.  Faz parte da iniciativa 
Empreendedores Compulsivos e é Empreteco pelo 

SEBRAE/ONU. É certificado em metodologia do Ciclo 
de Aprendizagem Vivencial pelo CEFE International 

e Didática e Prática do Ensino Superior pelo Instituto 
Nacional de Pós-Graduação. É Action Learning Coach 

pela Wial Brasil e Coach formado pela Sociedade Latino 
Americano de Coaching.

Para mim, pelo menos. Eu tinha certeza de que ela de fato estava morta. Era o que pensava quando era pequeno.  
Me criei, desde criança, ouvindo que a propaganda é a alma do negócio. 
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centenas de novas mídias como plataformas de streaming, e-mail 
marketing, redes sociais e etc. foi cruel. As agências de propaganda 
foram demasiadamente lentas em entender o que estava aconte-
cendo e em passar a contratar e vender especialistas em digital. 

Mas, é claro, mais cedo ou mais tarde todo mundo aprende. As 
agências de propaganda sempre tiveram uma grande vantagem 
estratégica. Sempre tiveram assento na mesa do empresário 
enquanto muitas digitais não passavam do nível gerencial. 

Perto de fechar a segunda década do novo século, tudo 
ficou mais claro e óbvio. A comunicação é e sempre foi ape-
nas uma. O grande valor está na criatividade, no conteúdo, 
no argumento, na redação. A tecnologia, desde o século 18, 
minto, desde os primórdios, sempre foi ferramenta. Sempre 
meio, e não fim nem origem. 

As agências digitais também se deram conta disso e passaram 
cada vez mais a investir em vender resultado e comunicação e 
terceirizar a “hora homem”. Sim, as agências digitais correram 
para serem mais parecidas com as agências tradicionais. As 
agências de propaganda fizeram o caminho inverso e hoje todas 
se parecem, finalmente e graças a Deus. 

Jonatas Abbott (*)
 

Desde essa época entendi, portanto, que a propaganda 
estava morta e sua alma agora fazia parte dos negócios. 
Talvez por isso estudei seis anos de propaganda na federal 

do RS. Mas fujo do assunto. Cresci e acabei aprendendo o que 
é uma metáfora. 

Mas no início desde século de fato tentaram matar a propaganda, 
literalmente. Lá por 2004 iniciou o movimento associativo das 
agências digitais no Brasil. Ele foi construído num ambiente de 
muita empolgação com a tecnologia avançando a passos largos 
numa velocidade maior que nossa capacidade de compreensão. 
Esse movimento pregava uma vitória das agências digitais sobre as 
“tradicionais”, como eram chamadas as agências de propaganda. 

Não havia maldade nesse pensamento, penso eu. Ele apenas 
parecia fazer muito sentido. Muitas coisas esquisitas faziam sentido 
naquela época. Ainda em 1998 assisti à minha primeira palestra 
sobre e-commerce e os dificílimos (ehehehe) conceitos B2B e 
B2C. O palestrante, um especialista, sentenciou: Os shoppings 
deixarão de existir em três ou cinco anos. Mas fujo do assunto. 

Voltando ao embate do século (ou do início do século) entre 
Digitais X Propaganda. A lógica é que jornal, TV, rádio, outdoor 
estavam fadados à morte iminente e com eles levariam o BV, a 
comissão, o modelo de negócios que enriquecera tantas estrelas 
da propaganda brasileira e mundial. Quase duas décadas depois a 
história, sempre implacável, conta algo diferente. De fato, mostra 
o óbvio, uma disputa completamente infundada. 

Dois lados de uma mesma moeda ou mercado. Dois setores que 
foram duramente castigados nesses 18 anos. De um lado o modelo 
de agência digital jamais “vingou”. Não raro cobrava-se por hora 
homem em projetos cada vez mais complexos. Muitas trabalha-
ram a vida toda no vermelho e as que se destacaram acabaram 
vendidas para grandes grupos (grande ironia) da propaganda 
mundial. E com um grande suspiro de alívio. 

Para as agências de propaganda em geral, a mudança repenti-
na e cada vez mais aguda de cenário com a entrada de dezenas, 

Ainda existem as agências de nicho, sempre existiram. Existem 
as ferramentas, as produtoras e o mercado finalmente passa a 
fazer sentido. Mas precisamos voltar à metáfora inicial e falar 
de novo da alma da propaganda. O destino pode ser cruel, mas 
também pode ser um debochado. Depois de todos esses anos de 
exercício futurístico, de discussões sobre o futuro da propaganda 
frente ao desafio de uma internet cauda longa, o que acontece? 

Para isso, é preciso fazer outra grande pergunta do final do século 
passado. Qual é o modelo de negócios da internet? Essa pergunta ou 
a falta de respostas a ela representou o grande estouro da bolha da 
internet em 2000. Os negócios eram tão deslumbrantes quanto falidos. 

Após o estouro da bolha e nesses 18 anos em que o Google 
tirou o trono de Yahoo, Altavista e outros, em que Facebook, 
Instagram, YouTube e Twitter monopolizaram audiência, um novo/
velho modelo se mostrou lucrativo. Vender anúncios, aumentar 
audiência, vender anúncios mais caros. 

Para assistir a um vídeo nos portais de notícia é necessário 
ver dois comerciais antes, no YouTube somos interrompidos por 
anúncios, como na pesquisa do Google e nos Stories do Insta-
gram. De fato, as empresas viraram quase reféns das big techs 
para geração de leads. Sim, derradeira e ironicamente, a internet 
hoje é baseada em quê? PROPAGANDA. 

Para entender o meio, para ser um player, para gerar resultado 
para nossos clientes, para vender, precisamos todos entender de 
propaganda. De vídeos de 15s ou 30s, de banners com anúncios 
diminutos de alto impacto, de “publi”, da dinâmica do Facebook 
Business e dos anúncios no Google. Estamos no ano de 2022. 

Agências de comunicação fazem tudo e têm a mesma pauta. 
Ninguém ganhou uma briga que jamais existiu. Mas e a internet? 
Ela ganhou um motor, um centro, um núcleo. A propaganda é 
a alma do negócio. 

A propaganda, agora, é a alma da internet. 
 

(*) - É sócio e diretor executivo da Dinamize, empresa que oferece softwares vol-
tados para automação de marketing e e-mail marketing, há 20 anos no mercado 

de tecnologia (www.dinamize.com.br).
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“A propAgANDA Morreu há Muito teMpo” 
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O lugar do cliente 
na fila do pão do 

sistema financeiro 

Usando uma expressão 
que se popularizou nos 
dias atuais, podemos 
dizer que o cliente 
ocupa o primeiro 
lugar na fila do pão do 
sistema financeiro

Talvez nem sempre 
tenha sido assim. Já 
houve tempos em que 

outro tipo de fila era comum: 
o de pessoas que perdiam o 
horário do almoço enquanto 
esperavam para ser atendi-
das nas agências bancárias. 
Hoje essa cena é impensável. 
E por uma série de fatores 
que, em suma, acirraram 
a concorrência entre os 
players do setor. 

A entrada no mercado 
de startups e fintechs, em 
geral nativas digitais, com a 
proposta de excelência na 
jornada do cliente mudou os 
paradigmas de comparação 
para a qualidade na presta-
ção de serviços financeiros. 
É como se aquele consumi-
dor que estivesse em pé em 
uma fila interminável de uma 
agência de repente tivesse 
diante de si um tapete ver-
melho sendo estendido. 

E isso não só em relação às 
condições do atendimento 
em si, mas no que diz respei-
to às próprias características 
dos produtos oferecidos, em 
quesitos como redução de 
burocracia nos procedimen-
tos e termos de contratação 
mais favoráveis. 

Por sinal, as próprias 
agências como ambiente 
de realização de negócios 
entraram em xeque com o 
avanço da digitalização e do 
conceito de omnichannel. 

Os canais de contato do 
cliente com a empresa se 
multiplicaram, e ele nem 
precisa mais sair de casa 
para ser atendido - quanto 
mais enfrentar uma fila em 
um espaço físico. Serviços 
diversos, que incluem desde 
uma transferência bancária 
até o pedido de um emprés-
timo, podem ser feitos pela 
internet ou por aplicativos. A 
própria aprovação de crédito 
pode ser efetivada através de 
um smartphone. 

Com a implementação 
de processos mais ágeis e 
inclusivos pelas startups, 
as instituições financeiras 
mais tradicionais tiveram 
que acompanhar a corrente 
de tendências puxada pelas 
nativas digitais e colocar a 
inovação entre os primeiros 
lugares de sua fila de prio-
ridades. Afinal, mais e mais 
portas estavam abertas para 
disputar esse consumidor. 

Entre 2015 e 2021, o 
número de startups finan-
ceiras no Brasil mais do que 
dobrou, saltando de 474 em-
presas para 1.174, de acordo 
com o ecossistema Distrito. 
Muitas delas passaram a 
mirar também um contin-
gente populacional até então 
apartado do sistema - o dos 
desbancarizados. Uma pes-
quisa de 2020, conduzida 
pela Americas Market In-
telligence em parceria com 
a Mastercard, apontou que 
esse público diminuiu 73% 
em um período de cinco 
meses de pandemia. 

As transformações do 
mercado se intensificaram 
com o Open Banking, que, 
instituído em fevereiro de 
2021 no país, passou a per-
mitir o compartilhamento de 
informações bancárias entre 
diferentes instituições auto-
rizadas pelo Banco Central. 
Esse mecanismo acentuou a 
corrida para a conquista do 
consumidor pela oferta de 
produtos e serviços financei-
ros mais vantajosos para ele. 

Dessa maneira, não são 
agora os clientes que es-
peram horas por alguns 
minutos de atenção das 
organizações financeiras, 
como faziam supor as clássi-
cas cenas das aglomerações 
nas agências. O movimento, 
hoje, é contrário: são as 
empresas que disputam um 
olhar atento dos consumido-
res para cativá-los e vencer 
os concorrentes. O cliente 
dita as regras. E, para fazer 
valer essa lógica, basta a lei 
do mercado, que vale tanto 
na padaria quanto no banco. 

(*) - Formada em Engenharia de 
Produção pela FEI, com pós pela FGV 

e MBA pela USP, é Diretora Regional 
de Vendas para a América Latina da 

Credolab (www.credolab.com)

Carolina Rezemini (*)

D - Evolução Digital
A Sky. One, companhia especializada no desenvolvimento de plataformas 
tecnológicas para a evolução digital das empresas, acaba de anunciar a 
terceira edição do Sky.One Connect. O evento, que ocorrerá no dia 14 
de junho, das 14h às 21h, de forma híbrida, será totalmente gratuito ao 
público e contará com quatro trilhas de conhecimento - Experiências 
Transformadoras, Democratização da Tecnologia, Cibersegurança e 
Cultura & Pessoas -, as quais terão palestras nos palcos dos setores 
de Varejo, General Business, Serviços e Fabricantes de Software. A 
abertura ficará sob a responsabilidade de três keynote speakers com a 
mediação do apresentador e humorista, Rafael Cortez, que será o mestre 
de cerimônia do encontro. Inscrições: (https://skyoneconnect.com.br/).

E - Mercado de Orgânicos
Os preparativos para as feiras de negócios Bio Brazil Fair/Biofach Ame-
rica Latina e Naturaltech seguem acelerados e com alta expectativa dos 
mais de 700 expositores do setor de produtos orgânicos e naturais que 
voltam a ocupar o Anhembi, na capital paulista, entre os dias 8 e 11 de 
junho. Os visitantes também terão acesso a uma programação de mais de 
120 horas de conteúdo sobre tendências, gestão, marketing, tecnologias 
e novidades que estão chegando ao mercado. O evento é a vitrine do 
mercado de orgânicos, com oportunidades de negócios, fortalecimento 
de relações comerciais e troca de experiências entre players do setor. O 
segmento movimenta aproximadamente R$ 5 bilhões anualmente só no 
Brasil, onde 31% afirmaram ter consumido algum produto orgânico no 
último mês. Saiba mais: (https://biobrazilfair.com.br/credenciamento/).

F - Potencialização de Startups
O boostLAB, hub de negócios para empresas de tecnologia do BTG 
Pactual,  anuncia a 10ª edição de seu programa de potencialização de 
startups em nível avançado, as chamadas Scale-ups. Serão selecionadas 
de cinco a dez startups, que seguirão no programa pelo período de cinco 
meses. O programa objetiva acelerar a criação de valor para startups e 
apoiar os empreendedores, aproximando-os do mercado financeiro e 
do acesso a capital. O programa conta com a dedicação integral de um 
sócio do BTG Pactual, acompanhamento por membros de seu comitê 
executivo, mentoria de sócios do Banco e de executivos de destaque no 
mercado, além da metodologia da ACE, uma das maiores empresas de 
inovação corporativa da América Latina. As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas pelo site: (https://www.boostlab.com.br/). 

A - Movimento de Passageiros 
A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, registrou no mês de abril a movimentação 
de 2,51 milhões de passageiros. Já o Terminal de Cargas teve um total 
de 25,7 mil toneladas transportadas no período. Foram contabilizados 
1,71 milhões de passageiros provenientes de voos nacionais, com uma 
média diária de 592 pousos e decolagens. Já o tráfego internacional foi 
responsável por 31,9% do volume total de passageiros transportados 
em abril, registrando 26,6 mil viajantes por dia. Atualmente, o aeroporto 
conta com 31 empresas nacionais e internacionais, operando regular-
mente para 38 destinos fora do país. 

B - Investigação Genealógica
A Cidadania4u, empresa especializada em cidadania italiana e portu-
guesa, acaba de lançar o Investigação Genealógica, serviço para quem 
quiser conhecer melhor suas origens. Este tipo de pesquisa é inédito no 
Brasil, capaz de analisar antepassados, locais onde nasceram, viveram 
e seus relacionamentos interfamiliares. É realizada por meio de uma 
grande variedade de acervos digitalizados, assim como pelo contato 
com instituições detentoras de acervos físicos. O cliente envia as certi-
dões dos pais e avós e a partir disso os especialistas vão reconstruindo 
e investigando a família para que o cliente consiga saber mais sobre 
seus antepassados. O novo serviço vai facilitar a corrida de brasileiros 
que estão em busca do reconhecimento de cidadania europeia. Outras 
informações: (https://www.cidadania4u.com.br/). 

C - Plástico Reciclado
Em busca de sempre inovar e criar produtos cada vez mais sustentá-
veis que ampliem o compromisso com a economia circular, a 3M acaba 
de desenvolver no Brasil sua primeira embalagem de plástico rígido 
100% reciclado. O frasco, criado e produzido no país, é o primeiro da 
3M na América Latina. Sua produção ocorre por meio de uma triagem 
automática de sucata de garrafas em fardos e flocos para obter resinas 
pós-consumo granuladas, utilizando embalagens recicláveis com registro 
de procedência e rastreabilidade, que vallidam a autenticidade das ma-
térias primas. As embalagens plásticas rígidas têm uma vida útil pequena 
e a maioria delas é de uso único. Além disso, 63,7% dos materiais de 
polietileno são utilizados apenas uma vez. Saiba mais: (https://www.3m.
com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/).

G - Mineração e Siderurgia 
A simulação computacional é uma tecnologia que está transformando mui-
tos setores da indústria. No caso do mercado de mineração e siderurgia, 
não é diferente. O uso desse tipo de software está ajudando a resolver 
problemas complexos com menos custo, prever cenários e melhorar 
a produtividade do setor. Para discutir esse tema e reunir o mercado 
para networking, a ESSS, multinacional brasileira especializada em si-
mulação computacional, realiza o VI Seminário de Simulação Aplicada à 
Mineração e Siderurgia. O encontro será realizado na quinta-feira (26),  
das 8h às 13h, no hotel Max Savassi, em Belo Horizonte. A participação 
é gratuita, mas com vagas limitadas. Inscrições: (https://www.esss.co/
biblioteca-tecnica/seminario-simulacao-aplicada-mineracao-siderurgia).

H - Jornalistas de Redação
O curso gratuito de extensão oferecido pelo Centro Universitário FAAP 
para jornalistas de redação recebe inscrições para a nova turma. Depois 
de um ano suspenso, em razão da pandemia, a instituição retoma o 
programa, mas agora em formato híbrido, possibilitando a participação 
de profissionais de outros estados brasileiros. Outra novidade é a mu-
dança do nome, que deixou de ser Agenda Brasil e passa a ser Agenda 
Global, uma vez que contempla assuntos da pauta nacional e interna-
cional. A iniciativa, que já contou com a participação de mais de 650 
jornalistas, desde 2004, vai contribuir para a troca de informações que 
poderão nortear o trabalho dos jornalistas. Ficha de inscrição e carta de 
recomendação, assinada pelo superior direto, para o e-mail: (fabiana@
oboecomunicacao.com.br) e (priscila@oboecomunicacao.com.br).

I - Chocolates Ingleses
A empresa italiana de cafés premium illycaffè começou a vender no Brasil 
os chocolates da histórica marca britânica Prestat. Fundada em 1902, 
em Londres, por Antoine Dufour, a Prestat serviu de referência para o 
escritor Roald Dahl, autor de “A Fantástica Fábrica de Chocolates” e que 
transformou as trufas da marca em peça central do romance “Meu Tio 
Oswald”. Além disso, a Prestat faz parte do cardápio da monarquia britâ-
nica e já obteve duas autorizações reais para fornecer chocolates para a 
rainha Elizabeth II, em 1975 e 1999. Sua loja de Piccadilly já foi eleita pela 
revista The Economist como uma das três melhores do mundo (Ansa).

J - Soluções de Tecnologia
A L8, empresa Curitibana especializada em desenvolvimento de tecnologia 
para cidades inteligentes, levará ao “Smart City Business Brazil Congress 
& Expo 2022” boa parte de seu portfólio de produtos de tecnologia para 
monitoramento e prevenção nas áreas de segurança e urbanismo. Entre 
as soluções que serão apresentadas estão as câmeras corporais, usinas 
solares, solução wi-fi para escolas, detector de metais, radar inteligen-
te e um anti-drone. O congresso, que acontece no Pro Magno Centro 
de Eventos, entre os proximos dias 24 e 26, promete reunir gestores 
públicos, líderes e empresas de todas as regiões do país e do exterior. 
Saiba mais em: (www.l8group.net).

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou que publica-
rá um decreto presidencial 
estabelecendo a possibili-
dade de trabalho remoto 
na administração pública. 
A mudança está prevista 
nas normas publicadas 
pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República 
que instituem o Programa 
de Gestão de Desempenho 
para Pessoal Civil da Ad-
ministração com trabalho 
presencial ou remoto.

Segundo o documento, a 
comprovação de frequên-
cia para agentes públicos 
que concordarem em 
realizar suas funções de 
maneira remota passará 
a ser a entrega periódica 
de demandas. A possibili-
dade de trabalho remoto 
será integral ou parcial, 
observada a necessidade 
do funcionário estar dis-
ponível para chamadas 
telefônicas - inclusive 
para atender ao público 
externo - durante todo o 
expediente.

De acordo com o mi-
nistro, o modelo é es-
tratégico e prioritário 

em razão das características 
da biodiversidade brasileira.

“Um país que tem a bio-
diversidade, com o número 
de biomas que nós temos, 
nós não podemos abandonar 
esse fator diferencial. Isso, 
somado à capacidade de 
pesquisa científica que nós 
temos, que precisa ser am-
pliada, mas que nós temos, e 
na pandemia mostrou a sua 
força, nós conseguiremos 
construir um país diferente”, 
disse Alvim no Fórum de 
Inovação Anbiotec, na 27ª 
Feira Hospitalar, na capital 
paulista.

Avaliação é do titular da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Paulo Alvim.

Privatização da 
Eletrobras até 
meados de agosto

O presidente da Eletrobras, 
Rodrigo Limp, disse que, 
em um cenário positivo, a 
conclusão da operação de 
privatização da empresa 
poderá ocorrer até meados 
de agosto. “Esse é o cenário 
mais favorável”, disse em 
entrevista coletiva online 
sobre os resultados do pri-
meiro trimestre, afirmando 
que essa é a melhor janela de 
mercado, coincidindo com as 
férias no Hemisfério Norte e 
antes do período eleitoral no 
Brasil, o que representa, no 
seu entender, mais benefícios 
para a empresa e para a União.

Ele afirmou que aguarda a 
decisão do Tribunal de Contas 
da União (TCU) para poder 
dar seguimento ao processo 
de capitalização da compa-
nhia. Depois, será necessário 
concluir a elaboração de toda 
a documentação do pros-
pecto e realizar avaliação de 
auditoria independente. A 
diretora Financeira e de Rela-
ções com Investidores, Elvira 
Presta, afirmou que ser pre-
cipitado falar de datas para o 
road show (apresentação de 
uma empresa e seus produ-
tos para investidores). “Nós 
só conseguiremos montar a 
agenda depois da aprovação 
pelo TCU”, acrescentou El-
vira (ABr).

Ministro afirma que bioeconomia 
deve ser prioridade no país

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, defendeu o avanço no país da 
bioeconomia – modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos, como 
alternativa aos não renováveis
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demia: a transformação 
digital, que já se mostrou 
extremamente relevante, 
e a bioeconomia, como 
fator de diferenciação para 
garantir desenvolvimento 
sustentável”, disse. 

De acordo com a Orga-
nização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a 
bioeconomia movimenta 
no mercado mundial cerca 
de 2 trilhões de euros e 
gera cerca de 22 milhões 
de empregos. Segundo a 
entidade, o modelo respon-
derá, até 2030, por 2,7% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) dos seus países 
membros (ABr).

O ministro ressaltou que 
o incremento da bioecono-
mia, assim como o da trans-
formação digital, é funda-

mental no atual momento. 
“Nós não temos dúvida que 
duas áreas são estratégicas 
nessa retomada pós-pan-

Entrega de demandas funcionará como ponto para 
trabalhadores remotos.

Governo federal regulamenta o 
teletrabalho na administração pública

Também há a previsão do 
aumento de produtividade 
para aqueles que optarem 
pelo serviço remoto. O texto 
cria, ainda, a possibilida-
de de trabalho a partir do 
exterior, mas apenas por 
tempo limitado e em “hipó-
teses restritas”. O regime 
de trabalho remoto será 
estabelecido seguindo os 
interesses da administração 
pública. O documento não 
detalha como a nova norma 
será implementada.

“Essa substituição tem 

foco na administração 
voltada para resultados e 
busca maior transparência 
em relação às atividades 
desenvolvidas pela admi-
nistração pública e seus 
agentes”, diz o comunicado 
da Secretaria-Geral. De 
acordo com o governo fede-
ral, a medida terá impactos 
sobre a produtividade do 
funcionalismo público, já 
que institui um modelo 
de trabalho “voltado para 
resultados e incremento de 
eficiência” (ABr).
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OpiniãO

Coração desperto
Einstein uma vez 
foi questionado 
sobre qual seria 
a sua pergunta 
mais importante. 
A sua resposta 
foi, como sempre, 
desconcertante: “O 
Universo é amigável?”. 

Parece uma pergunta 
boba, mas sua im-
plicação é profunda 

até para o trabalho de um 
psiquiatra. A resposta que 
a Ciência diria é que o 
Universo não é hostil nem 
amigável, é uma somatória 
de leis imparciais e sem 
intenção, que selecionam 
os mais aptos e eliminam os 
mais fracos. É um universo 
regido por probabilidades 
sem consciência, sem pro-
teção. 

Quando Einstein levanta 
a possibilidade de um Uni-
verso amigável, está ques-
tionando a existência ou não 
de uma ordem profunda, 
que ajuda a nossa evolução, 
como uma Mão Invisível, um 
anjo da guarda, uma Ordem 
Superior. Se alguém pensou 
em Deus, está na direção da 
pergunta do físico alemão. 
O que eu diria para Eins-
tein é que a expectativa de 
um Universo amigável ou 
devorador vai gerar muito 
da nossa experiência nele. 

Nossa expectativa é mar-
cada por experiências que 
nos são transmitidas, pelos 
pais, pela família, pela 
cultura, pelos eventos que 
marcam e determinam 
nossa visão do mundo. No 
momento em que estou es-
crevendo esse texto, chega 
uma notícia no celular de 
um homem que abriu fogo 
contra pessoas num su-
permercado americano, na 
cidade de Bufallo. Mais um 
“mass shooter”, um atira-
dor em massa, explodindo 
seu ódio contra pessoas 
indefesas e desconhecidas. 
Ele se descreveu como um 
“supremacista branco”. 

Para o atirador e as vítimas 
e seus familiares vai ser 
difícil falar de um Universo 
amigável, ou protetor. O 
atirador em massa é geral-
mente uma pessoa isolada, 
com pouca ou nenhuma es-
trutura familiar ou inserção 
social, que se filia a grupos 
de ódio e explode seu isola-
mento atirando em inimigos 
imaginários. Viver ou não no 
Inferno depende de como 
alguém se relaciona consigo 
e com o Outro. Tem mais 
gente vivendo na selva do 
ódio que na proteção do 
afeto.

Há uma história bonita 
que eu ouvi numa meditação 
de Tara Brach, maravilhosa 
terapeuta e mestra budista, 
que eu vou resumir aqui: 
“Em tempos muito antigos, 
havia um mosteiro budista 

que tinha sido outrora muito 
próspero, mas que agora ex-
perimentava uma profunda 
decadência. Os monges e 
as monjas não conseguiam 
mais cuidar dos outros, e 
isso se refletia numa hor-
ta em que as plantas iam 
muito mal, morriam e não 
pareciam ter salvação. Os 
líderes estavam ficando 
muito velhos e não tinham 
força para mudar o ambien-
te corporativo do Mosteiro.

Um abade, preocupado 
com a situação, foi falar com 
uma senhora, uma Velha 
Sábia conhecida em toda a 
região por sua sabedoria e 
conhecimento. Como acon-
tece em muitas situações 
de aflição, o monge queria 
uma espécie de tutorial com 
estratégias para melhorar o 
ambiente de trabalho e sal-
var o Mosteiro. A sábia em 
questão, sendo sábia, não 
deu a ele nenhuma fórmula 
pronta. Apenas respondeu 
que não sabia como ajudar 
os monges e monjas naquela 
situação, mas que sabia que 
naquele lugar havia um Bo-
dhisattva.

Bodhisattva é um ser 
iluminado e desperto, o 
que significa que tem um 
Coração Desperto, capaz 
de promover e estimular 
a iluminação dos seres. O 
abade voltou ao Mosteiro e 
dividiu com os monges o que 
disse a Velha Sábia. Nos dias 
que se seguiram começa-
ram a acontecer mudanças 
profundas nas pessoas, que 
passaram a se tratar com 
respeito e reverência, ima-
ginando que a pessoa na 
sua frente poderia ser o Ser 
Iluminado. O Mosteiro voltou 
a prosperar, as plantas e as 
pessoas foram cuidadas e 
a comunidade beneficiada. 

Essa Sábia poderia muito 
bem responder para o Eins-
tein que não sabia se o Uni-
verso é ou não amigável, mas 
que havia um Bodhisattva 
dentro dele. E que ele pode 
ter o Coração Desperto que 
muda o mundo. Podemos 
ver nas pessoas o que elas 
possuem de pior, podemos 
pensar no ser humano a 
partir da estupidez, da 
ignorância ou da loucura 
que faz um cidadão disparar 
contra pessoas indefesas no 
supermercado. Ou podemos 
ter a esperança em desper-
tar a natureza profunda das 
pessoas, que é de Bondade 
Amorosa.

A mágica dessa parábola 
é que, quando tratamos 
as pessoas como se elas 
fossem esse Ser Iluminado, 
tudo cresce e a vida volta a 
prosperar. Quando tratamos 
o Outro como lixo, ele pode 
abrir fogo entre as gôndolas 
do supermercado.

 
(*) - É médico, com mestrado em 

psiquiatria pela USP, psicoterapeuta 
de orientação junguiano e autor do 
livro “Stress o coelho de Alice tem 

sempre muita pressa”.

Marco Antonio Spinelli (*)

Veículos realmente 
autônomos ainda estão 
longe de nossas ruas

Fala-se muito em veículos autônomos, sem motorista, muitas vezes gerando a sensação de que eles 
em breve tomarão conta de nossas ruas.
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Mas, ao que parece, ainda falta 
muito para que isso seja uma 
realidade: a American Auto-

mobile Association (AAA) realizou 
recentemente uma série de testes 
para determinar as capacidades de 
três diferentes veículos autônomos, e 
esses testes mostraram que os mesmos 
atingiriam cerca de um terço de todos 
os ciclistas dos quais se aproximaram e 
não conseguiram evitar os carros que 
se aproximassem de forma inespera-
da, mudando de faixa ou rodando na 
contramão, por exemplo. 

A AAA realizou seus testes utilizan-
do um Hyundai Santa Fé, um Subaru 
Forester   e um Tesla Model 3; cada um 
desses veículos tem seu próprio sistema 
de direção autônoma de nível dois.

O nível dois significa que o veículo 
tem recursos de direção autônoma, 
mas exige que o motorista permaneça 
alerta e pronto para assumir o controle 
a qualquer momento; atualmente, não 
há veículos acima do nível dois rodando 
sem restrições nos Estados Unidos.

Os testes analisaram o controle de 
cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise 
Control, ACC) concluindo que que 
todos os sistemas eram bastante profi-
cientes nessa área. O ACC é um recurso 

de controle que desacelera automati-
camente com base nos obstáculos de 
um certo porte que detecta à frente; 
nenhum dos três modelos colidiu du-
rante os testes do ACC.

Em situações de emergência os resulta-
dos foram pífios, mesmo com testes feitos 
em velocidades relativamente baixas: 
apenas o Tesla detectou o obstáculo e 
diminuiu a velocidade, mas, mesmo assim, 
colidiu com o veículo que se aproximava. 

No caso dos ciclistas, os resultados 
foram um pouco melhores, mas não 
muito: o Subaru atingiu o ciclista em 
todos os testes, enquanto os outros dois 
conseguiram evitar o atropelamento. 

Os testes confirmaram o que já se 
pensava sobre esses sistemas de di-
reção assistida: atenção total ainda é 
exigida do motorista. Mas os nomes 

dados a esses sistemas, como Auto-
pilot, no caso da Tesla, levam alguns 
motoristas a acreditar que não precisam 
estar atentos quando estão ao volante.

Assim, podemos concluir que, por 
enquanto, os sistemas de direção assis-
tida são simplesmente uma ferramenta 
que os motoristas podem usar, porém 
mantendo atenção total enquanto o 
veículo estiver em movimento.

Evidentemente há exceções quando 
se trata de veículos utilizados em con-
dições especiais, normalmente com 
a área em que atuam perfeitamente 
delimitada, como no caso de caminhões 
que operam em áreas de mineração em 
Minas Gerais, por exemplo. 

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

Brasileiro de IoT.

Webinar sobre Governança, Cibersegurança e 
Proteção de Dados para corporações
@Como as empresas se previnem contra os riscos financeiros e comprometi-

mento de suas reputações? Como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
mudou os processos dos negócios corporativos, as fusões e aquisições, bem 
como a avaliação de riscos cibernéticos? Essas são algumas das perguntas que 
devem ser respondidas no evento “Governança, cibersegurança e proteção de 
dados para corporações”, que a M&A, promove nesta quinta-feira (19/5), às 14h.  
“As empresas precisam sempre cuidar de sua reputação e se prevenirem contra 
eventuais riscos financeiros, decorrentes de invasões cibernéticas, vazamento de 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Startup focada em automação de testes com uso 
de Inteligência Artificial
@O Instituto Atlântico lançou sua primeira startup focada em automação de 

testes no mercado: o WavingTest, uma ferramenta intuitiva e 100% focada na 
experiência do usuário que promete ser a nova geração dos testes automatizados 
com o uso de Inteligência Artificial. A ferramenta promove aumento da cobertura 
e da velocidade das entregas, além de maior confiabilidade dos testes, levando 
mais agilidade, adaptabilidade e valor, menos trabalhos manuais e código (https://
www.wavingtest.com/).

dados ou falhas de segurança, que violem dados ou a privacidade das pessoas”, 
afirma Lina Giraldo, gerente de marketing LATAM da M&A Community. Segundo 
ela, ciente disto e da entrada em vigor da LGPD, que regula de forma abrangente 
a proteção de dados pessoais, especialmente sensíveis – que permitem identificar 
seus titulares, sejam eles clientes, colaboradores ou parceiros – no Brasil, esta 
atenção precisa ser redobrada para garantir a conformidade e segurança. Por isso, 
a M&A Community decidiu trazer especialistas para conversar sobre os impactos 
da nova lei nas empresas, bem como a necessidade de reforço e revisão constante 
das políticas e estratégias de cibersegurança, a fim de prevenir impactos nos 
resultados dos negócios e na reputação das empresas. (https://mnacommunity.
com/events/governance-cybersecurity-and-data-protection-for-corporates/).

Tecnologia no varejo farmacêutico:  
cinco soluções para impactar o mercado

O investimento em tecnologias para me-
lhorar a experiência de compra e venda de 
produtos vem se fortalecendo com o passar 
do tempo. Trata-se de uma mudança de 
comportamento e processos que afeta todos 
os setores, o que inclui o varejo farmacêu-
tico. As soluções tecnológicas também são 
grandes aliadas do setor e estão cada vez 
mais acessíveis. Por isso, vale sempre a pena 
constatar dados para repensar a gestão e as 
estratégias de venda. Que tal então conhecer 
cinco soluções tecnológicas que podem ajudar 
a alavancar o varejo farmacêutico?

Go Analytics: é uma das soluções para 
monitorar e analisar o fluxo do consumidor 
em todos os ambientes do varejo. Com essa 
tecnologia é possível descobrir novas opor-
tunidades de crescimento por meio da coleta 
precisa de dados sobre o fluxo de pessoas e a 
conversão do estabelecimento físico em um 
dashboard simples e intuitivo. Dessa forma, 
o varejista tem em mãos as horas de maior e 
menor movimento, quantas pessoas entram 
no seu estabelecimento, a atratividade do 
local por meio da relação de entrantes versus 
passantes, pode entender qual o fluxo de 
pessoas que passa em frente ao seu negócio, 
analisar o fluxo por oportunidades por meio 
da classificação de grupos e segregação de 
adultos e crianças e acompanhar a relação do 
fluxo com a quantidade de vendas.

Cashier line: já com essa tecnologia o va-
rejista consegue saber o tempo de espera nas 
filas do caixa e quais os horários de pico do seu 
negócio. Além disso, com os dados coletados 
pelo cashier line, é possível otimizar a gestão 
da equipe para um melhor atendimento.

Monitoring: quer acompanhar o que acon-
tece no estabelecimento físico em tempo real? 
Com essa tecnologia, as gravações ficam arma-
zenadas para consulta sempre que precisar!

Heat map: o mapa de calor, na tradução 
do inglês, utiliza os principais insights sobre a 
jornada do cliente dentro do estabelecimento 

manter esse fluxo positivo em crescimento é 
essencial que o setor tenha sempre uma visão 
de progresso e esteja atento às novidades. 
Conheça as soluções tecnológicas e principais 
tendências para a indústria farmacêutica.

O Agile Elephant define transformação 
digital como “uma mudança de liderança, 
pensamento, incentivo à inovação e novos 
modelos de negócios, incorporando a digi-
talização de ativos e um aumento no uso de 
tecnologias para melhorar a experiência dos 
funcionários, clientes, fornecedores, parceiros 
e partes interessadas”.

É uma mudança de comportamento e 
processos que afeta todos os setores, princi-
palmente a indústria farmacêutica. O digital 
está capacitando as pessoas a desempenhar 
um papel mais ativo em seus próprios cuidados 
e tornando os processos mais eficientes para 
os prestadores de serviços.

A indústria e o varejo farmacêutico registra-
ram um crescimento significativo nos últimos 
anos. De acordo com a Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa, o gasto global com 
medicamentos deve ultrapassar o valor de US$ 
1,5 trilhão em 2023. No Brasil, a estimativa é 
de que mobilize entre US$ 39 bilhões e US$ 
43 bilhões no mesmo período.

Esse aumento também se reflete no fatu-
ramento das farmácias, que registrou alta 
de quase 14% de janeiro a outubro de 2020, 
conforme dados do IQVIA Brasil, empresa 
que realiza auditorias no setor. O resultado 
foi a movimentação de R$ 113,02 bilhões no 
mercado farmacêutico no país.

(Fonte: Ricardo Fiovaranti é CEO da FX Data 
Intelligence, empresa especialista em visão 

computacional dirigida por IA fornecendo  
insights estratégicos para o varejo –  

e-mail: fx@nbpress.com).

físico para identificar oportunidades de melhoria 
na experiência do consumidor no PDV (ponto 
de venda). O heat map mostra o trajeto dos 
clientes dentro do espaço, possibilita entender 
o tempo que o cliente permanece em determi-
nado local do estabelecimento e evidencia os 
espaços mais visitados para alocar da melhor 
forma os produtos.

Controle de fluxo: já essa ferramenta pro-
tege os clientes gerenciando o fluxo simultâneo 
do estabelecimento.

Frente a isso tudo, fica mais evidente que 
se torna fundamental investir em oportuni-
dades tecnológicas que fornecem métricas 
precisas para planejar estratégias de gestão 
e vendas. Afinal, hoje o mundo digital possi-
bilita desempenhar um papel mais ativo no 
varejo, tornando os processos mais eficientes 
para todos os setores, principalmente para a 
indústria e o varejo farmacêutico, que vêm 
registrando um crescimento significativo nos 
últimos anos.

O “novo normal” em tempos de pandemia evi-
denciou, e muito, a aceleração digital de formas 
e processos de trabalho e investimento. Com 
isso, muito avanço tecnológico veio à tona. E, 
assim como empresas, escolas, universidades, 
repartições públicas e tantos outros segmentos 
tiveram que se adaptar a novas soluções, tam-
bém foi necessária a adaptação para o varejo 
farmacêutico.

Não é novidade que a indústria e o varejo far-
macêutico são alguns dos segmentos que mais 
lucram no país. Para manterem suas atividades, 
empresas e outras instituições como escolas, 
universidades, repartições, etc., tiveram que 
se adaptar ao chamado “novo normal”, além de 
apresentar um constante crescimento anual. 
As soluções tecnológicas são grandes aliadas 
do setor e estão cada vez mais acessíveis e 
integradas. Para acompanhar esse avanço tec-
nológico, que passa por muitas atualizações, e 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - 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: WELINTON PAuLINO, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edite Paulino. A pretendente: ADRIANA 
VARjãO DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itabuna, BA, data-nascimento: 23/11/1976, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel Varjão dos Santos e de Seilma Alves Varjão 
dos Santos.

O pretendente: jOSé RObERTO GASPAROTTO LOPES, profissão: coletor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Lopes Gonzales e de 
Luzia de Fátima Gasparotto. A pretendente: jESSICA ROChA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio João da Silva e de 
Maria do Socorro da Rocha Silva.

O pretendente: jOSé ANTONIO LOPES GONzALEz, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Querência do Norte, PR, data-nascimento: 10/08/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Lopis Gonzalez e de Geralda 
Medeiros. A pretendente: LuzIA DE FATIMA GASPAROTTO, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto Gasparotto 
e de Maria da Conceição Gasparotto.

O pretendente: NATANAEL GuILhERME PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gilherme da Silva e de 
Ana Aparecida Pereira. A pretendente: CLAuDIA APARECIDA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Vasconcelos da Silva 
e de Maria Jose de Melo.

O pretendente: WALLANS DO AMARAL ALMEIDA, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Alexandre de Almeida e de Patricia 
Bianca do Amaral. A pretendente: ALICE DE LIMA SILVA, profissão: auxiliar adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Pereira da Silva 
Filho e de Adriana Gonçalves de Lima Silva.

O pretendente: TIAGO SILVA DO NASCIMENTO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Soares do Nascimento e de Izabel 
Cristina Silva do Nascimento. A pretendente: LuANA DE ASSIS MENDES, profissão: 
auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luciano Mendes e de Keli 
Cristina Souza de Assis.

O pretendente: GuILhERME bATISTA CAMPOS SANTOS, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Claudino dos Santos e de 
Deise Batista Capos. A pretendente: GAbRIELLy FIGuEIREDO DA SILVA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pereira da Silva 
Filho e de Shirley Figueiredo Soares.

A pretendente: VILMA DE SOuzA OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Sebastião do Passé, BA, data-nascimento: 05/08/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando dos Santos Oliveira 
e de Izabel Rosa de Souza Oliveira. A pretendente: MISTERLy ANDRé DO RêGO, 
profissão: auxiliar técnica de educação, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Tinto, PB, 
data-nascimento: 17/05/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Arlinda André do Rêgo.

O pretendente: ADRIANO DAMASCENO SALES, profissão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 15/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aurindo Alves Sales e de Laurinda Damasceno 
Sales. A pretendente: GISELy RIbEIRO DA SILVA, profissão: recepcionista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucio Castor da Silva e de Ivone 
Ribeiro da Silva.

O pretendente: GuILhERME hENRIQuE LObATO, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1991, residente e do-
miciliado em Suzano, SP, filho de Sueli Constânticio Lobato. A pretendente: KAREN 
PEREIRA LEITE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/01/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Anderson Leite Ferreira e de Elenilda Prates Pereira.

O pretendente: RICARDO LIMA PEDRO, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/07/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evandir Pedro e de Maria Isabel de Lima 
Pedro. A pretendente: jENIFFER NATALy SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 03/01/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Cristina Santos.

O pretendente: IFEANyI FRANCIS IROEGbu, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Umuahia, Nigéria, data-nascimento: 09/11/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sabinus Iroegbu e de Florence 
Iroegbu. A pretendente: jESSICA DA SILVA MAXIMO, profissão: cabeleireira, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/08/1989, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Joel Maximo e de Benta da Silva 
Ferreira Maximo.

O pretendente: GAbRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, profissão: operador de cobrança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1999, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Rogaciano Correia de Oliveira e de Lusiane 
Martins de Oliveira. A pretendente: KESLEy DOS SANTOS CAMINI DA SILVA, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ismael Camini 
da Silva e de Raquel dos Santos Camini da Silva.

O pretendente: SANDOVAL DA SILVA SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Embu Guaçu, SP, data-nascimento: 26/09/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Xavier José Alves dos Santos e de Marinalva 
Maria da Silva. A pretendente: LARISSA ALVES bARRETTO, profissão: auxiliar de 
classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geysson Bonelar Barretto 
e de Eliete Alves de Souza.

O pretendente: bRuNO MARCOS GONÇALVES DA SILVA, profissão: consultor 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aurélio da Silva e de 
Francisca Gonçalves dos Santos. A pretendente: MAyARA GOMES SOuzA, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 28/06/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ariomar Gomes 
Souza e de Sueli Maria do Carmo dos Santos Souza.

O pretendente: RODRIGO CELEGhINI GuIRADO, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Grande, MS, data-nascimento: 11/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Guirado Bernabeu e de 
Silvia Cristina Celeguini Guirado. A pretendente: CARINE ALESSANDRA DIAS PIRES 
DE SOuSA, profissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-
nascimento: 28/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cristiano Marques de Sousa e de Carla Juliana Dias Pires.

O pretendente: GEORGE ARMANDO MONTOVANI, profissão: comerciante, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Montovani e de 
Lucy Izidoro Montovani. A pretendente: jACQuELINE DIAS DO NASCIMENTO, 
profissão: técnica de departamento pessoal, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Guarabira, PB, data-nascimento: 12/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Clementino do Nascimento e de Maria Elita Dias 
do Nascimento.

O pretendente: juVENAL PEREIRA COSTA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Miguel Camon, BA, data-nascimento: 16/09/1954, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Vilaronga Costa e de 
Herminia Pereira Costa. A pretendente: CRISTIANE LIMA PEDRO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evandir Pedro e de 
Maria Isabel de Lima Pedro.

O pretendente: DAVID ANDRADE DE ARAujO, profissão: jardineiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Andrade de Araujo e de Eliana Maria da 
Silva Araujo. A pretendente: TIFFANy ELLEN COSTA DA SILVA, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vantuir Aparecido da Silva 
e de Alexsandra Romualdo da Costa.

O pretendente: jEFFERSON SENA FERREIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/2001, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Nebson Ferreira e de Alesandra da Cunha 
Sena Ferreira. A pretendente: ISAbEL GOMES DO CARMO, profissão: estudante, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Gonçalves do Carmo e de 
Amélia Ribeiro Gomes do Carmo.

O pretendente: LuCAS RAMOS DOS SANTOS DE SOuzA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Alves de Souza 
e de Marli Ramos dos Santos. A pretendente: TATIANE CONCEIÇãO DOS SANTOS, 
profissão: operadora atendimente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joaquim Conceição dos Santos.

O pretendente: DENIVAL SANTOS SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 21/04/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alexandrino da Silva e de Neuza Maria Pereira dos 
Santos. A pretendente: FAbIANA MATOS PIMENTEL COSTA, profissão: auxiliar de 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 27/08/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Jesus da Costa 
e de Jailde Matos Pimentel.

O pretendente: LuCAS DA SILVA SOARES, profissão: auxiliar de sondagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Pereira Soares e de Patricia da 
Silva Pinto. A pretendente: FERNANDA DE LIMA CORDEIRO DA SILVA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/10/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando 
Gomes da Silva e de Maria Jose de Lima.

O pretendente: OTAVIO AuGuSTO bRANDãO DA SILVA, profissão: azulejista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Pereira da Silva e de Sileide 
Vieira Brandão. A pretendente: ThAMIRES SANTOS SILVA DE jESuS, profissão: 
porteiro, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 04/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nilton de Jesus e de 
Edinalva Santos Silva de Jesus.

O pretendente: VICTOR RODRIGuES DE SOuzA, profissão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Francisco de Souza e de Elisabete 
Josefino Rodrigues de Souza. A pretendente: ThAIS RIThIELI MOuRA DE CAMPOS, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 05/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucilio de 
Campos e de Sandra Rejane Rodrigues de Moura.

O pretendente: jEFFERSON NObRE DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cirso Monteiro de Lima e de Cíntia Teixeira Nobre 
da Silva. A pretendente: KAILANNE AMbROSIO MARTINS DE MELLO, profissão: 
atendente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 23/02/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Idalgo 
Martins de Mello e de Cristiane Ambrosio dos Santos.

O pretendente: GAbRIEL FELIPE RIbEIRO TOLLER, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Marcos Toller e de Gloria Aparecida 
de Souza Ribeiro. A pretendente: STEFhANy DE OLIVEIRA SARAIVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Roberto Saraiva e 
de Daniela Souza de Oliveira Saraiva.

O pretendente: ELIAS PEREIRA CASEMIRO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arivaldo Casemiro e de Geny Pereira 
Casemiro. A pretendente: ThALIA VITÓRIA SOuSA PAuLA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/2004, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio da Silva Paula e de Cleuza Sousa.

O pretendente: RICARDO CéSAR DE FIGuEIREDO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 08/10/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bento Batista de Figueiredo e de Francisca 
Amélia de Figueiredo. A pretendente: ELISâNGELA DE jESuS PEREIRA, profissão: 
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Dario Meira, BA, data-nascimento: 
27/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvino de 
Jesus Pereira e de Minervina Flora de Jesus.

O pretendente: WILSON jOSE DOS SANTOS, profissão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro dos Santos e de Enaura Viana dos 
Santos. A pretendente: CRISTINA MARIA DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 23/04/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Vicente dos Santos e de Luzia Maria da Conceição.

O pretendente: MARCIO FERREIRA GOMES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Luiz Carlos de Jesus Gomes e de Maria de Lourdes Ferreira dos 
Santos Gomes. A pretendente: TAIRINI OLIVEIRA DE ALMEIDA, profissão: bancária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 14/01/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Franco de Almeida e 
de Maria de Lourdes Ramos de Oliveira.

O pretendente: GAbRIEL DOS SANTOS ALECRIM, profissão: funcionário público, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1984, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, filho de Alberto Teixeira Alecrim e de Eugenia Rosa dos Santos 
Alecrim. A pretendente: DALILA AMALIA MAXIMO, profissão: encarregada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1986, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Maximo e de Margarete Amalia Maximo.

O pretendente: EDuARDO SAMPAIO CERQuEIRA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 26/08/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Santana Cerqueira e 
de Silvia Pereira Sampaio. A pretendente: DAIANE ESPIRITO SANTO DE SOuzA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimen-
to: 04/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Humberto de Souza e de Maria Espirito Santo de Souza.

O pretendente: WELLINGTON CICERO DA SILVA, profissão: pizzaiolo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Craibas, AL, data-nascimento: 01/02/1999, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lúcio Lourenço da Silva e de Benedita Cicero de Oliveira Silva. A 
pretendente: yNGRID KAWANE PEREIRA SAbINO, profissão: caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/2003, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Pereira Sabino e de Adriana Pereira da Silva Sabino.

O pretendente: juAREz DOS SANTOS FILhO, profissão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 12/08/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez dos Santos e de Maria Helena dos Santos. 
A pretendente: MIRIAN DEL POzzO SOARES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Batayporã, MS, data-nascimento: 24/07/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ezequias Soares e de Olibia Del Pozzo Soares.

O pretendente: REGINALDO bESERRA DOS SANTOS juNIOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Reginaldo Beserra dos Santos e de Geovannia 
Claudia Oliveira dos Santos. A pretendente: ARyANE RIbEIRO DOS SANTOS, pro-
fissão: promotora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Pires 
dos Santos e de Elaine Ribeiro de Lima.

O pretendente: EDILENO APARECIDO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1976, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Orman da Silva e de Vera Lúcia Mercio 
da Silva. A pretendente: ROSA ALICE MARTINS PONTES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Moreira Pontes e de Rosa Moraes Martins.

O pretendente: DAVIDSON VINICíuS RODRIGuES FERREIRA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 07/06/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalberto Wilson Ferreira 
e de Jussara Rodrigues de Carvalho Ferreira. A pretendente: ROSELI DA SILVA, 
profissão: encarregada de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: Cambé, PR, 
data-nascimento: 17/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Irineu Jose da Silva e de Maria Marlene Ferreira Silva.

O pretendente: RAuL SILVA LOPES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Lopes e de Luciana Silva Gomes. 
A pretendente: FERNANDA ALVES DE SOuzA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Rodrigues de Souza Junior 
e de Rosemeire Alves dos Santos.

O pretendente: yuRI MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, profissão: ajudante de 
eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio João de Oliveira e 
de Antonia Valmira Silva dos Santos Oliveira. A pretendente: jOyCE GOMES RIbEIRO, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 
28/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Washington 
Gomes Ribeiro e de Waleria Nascimento dos Santos.

O pretendente: CARLOS GOMES DO AMARAL, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Amaral e de Virgilia Gomes 
da Silva. A pretendente: MARIA DE LOuRDES PEREIRA DE ANDRADE, profissão: 
auxiliar de serviço gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Itambé, PE, data-nascimento: 
28/08/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Alves 
de Andrade e de Maria Augusta Pereira da Silva.

O pretendente: ThIAGO hONORIO DE SOuSA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Honorio Lisboa de Sousa e de Maria 
da Guia Moreira de Sousa. A pretendente: KAROLAyNE DOS SANTOS FERREIRA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Vicente 
Ferreira Filho e de Sandra Aparecida dos Santos Ferreira.

O pretendente: FAbIO WILLIAMS DA SILVA, profissão: meitre, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 30/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva. A pretendente: zENAIDE RAMIRO PEREIRA, profissão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nicolau Antonio Pereira Neto e 
de Iracema Ramiro.

O pretendente: MANOEL DOS SANTOS jESuS, profissão: cabeleireiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santana, BA, data-nascimento: 10/01/1941, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Florencio de Jesus e de Maria 
Moreira dos Santos de Jesus. A pretendente: jAIDETE LINO DE bARROS, profissão: 
aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 18/02/1945, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ruy Lino de Barros e de 
Ester Maria de Barros.

O pretendente: jOãO TRINDADE, profissão: professor rede estadual, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Fé do Sul, SP, data-nascimento: 26/01/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucia Maria Trindade. A pretendente: 
NARA OLIVEIRA TOSTA, profissão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: 
Salvador, BA, data-nascimento: 03/12/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Zabidiel Batista Tosta e de Regina dos Santos Oliveira.

O pretendente: bRuNO LIMA DE OLIVEIRA, profissão: assistente jurídico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Douglas Custodio de Oliveira e de Maria 
do Socorro Lima dos Santos. A pretendente: LuANA PARDAL E SOuzA, profissão: 
analista de R.H., estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Wilter 
e Souza e de Simone Pardal.

O pretendente: jOSE ANTONIO MANFIO, profissão: mecânico, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Macatuba, SP, data-nascimento: 07/05/1956, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Manfio e de Lina Severino Manfio. A pretendente: 
MARCIA SEVERINO DA SILVA SOuSA, profissão: cuidadora de idoso, estado civil: 
viúva, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 17/05/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Severino da Silva e de Marina de Petrini Silva.

O pretendente: CELSO AuGuSTO VIEIRA GALVãO, profissão: líder operacional, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso José Galvão e de Rosania 
Josefa Vieira. A pretendente: SThEFANy DOS SANTOS LIMA, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
24/01/2001, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Eliender 
Sabino Lima e de Kelli Cristina dos Santos.

O pretendente: FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Alves de Oliveira e de Josefa Brito 
Vieira. A pretendente: LIDIANE CARLOS DE SOuzA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Leonardo de Souza e de Dalva 
Carlos dos Santos de Souza.

O pretendente: LuCIVALDO SILVA SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ituberá, BA, data-nascimento: 02/11/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luzimar Silva Santos. A pretendente: IARA RODRIGuES 
DOS SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 08/05/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulino Rodrigues dos Santos e de Conceição Rosa de 
Paula Santos.

O pretendente: FAbIO MOREIRA ALMEIDA, profissão: ajudante de eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nandes José de Almeida e de Adelmir 
Vieira Moreira Almeida. A pretendente: MIRIã KARLA CARVALhO E SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
10/02/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Gomes 
da Silva e de Herminia Carvalho Brandão e Silva.

O pretendente: CLAuDINEI SILVA SANTOS, profissão: auxiliar de expedição, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 13/06/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clemente Barbosa dos Santos e 
de Marineide Brito Silva Santos. A pretendente: IVANI OLIVEIRA PORTO, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 17/10/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Custodio Porto Ormundo 
e de Maria Darci de Oliveira Porto.

O pretendente: EDEVAL ANTONIO DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Assis Chateaubriand, PR, data-nascimento: 20/05/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Antonio de Souza e de Camila 
Pereira de Souza. A pretendente: CARLA COELhO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ismael Coelho da Silva e de Maria de 
Fatima Coelho da Silva.

O pretendente: PAuLO hENRIQuE OLIVEIRA ALbuQuERQuE, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Albuquerque Ferreira e de 
Aline Paula Gomes de Oliveira. A pretendente: MEIRE ELLEN LOuRENÇO DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaias João 
da Silva e de Silvia Lourenço da Silva.

O pretendente: jOSé AMbROSIO DA SILVA, profissão: técnico em patologia clínica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itaguagé, PR, data-nascimento: 20/06/1959, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Geraldo da Silva e de 
Deldina Pereira da Silva. A pretendente: VILMA DE ALMEIDA, profissão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Eleuterio de Almeida 
e de Maria de Lourdes Almeida.

O pretendente: PEDRO hENRIQuE FERREIRA LuIz, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Matias Luiz e de Regina Ferreira 
Bernardo. A pretendente: MôNICA SILVA FREITAS, profissão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luis de Freitas e de 
Maria Aparecida Silva Freitas.

O pretendente: ThIAGO CAMARGO MOREIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/2000, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Moreira e de Elisângela Camargo 
Moreira. A pretendente: EMILy DA SILVA CAMARGO ChAGAS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/12/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Pedro da Silva Camargo 
Chagas e de Thais Michele Bezerra Silva.
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