
O crescimento do número de aplicativos de e-commerce e dos market-
places trazem desafios logísticos à cadeia de abastecimento. Rapidez e 
precisão na entrega, desejos do consumidor, ganharam ainda mais peso 
durante o período de distanciamento que passamos durante a pandemia, 
já que o e-commerce assumiu papel primordial nas compras.   
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O que a vida de um piloto de corrida e dos tomadores de decisão 
de empresas tem em comum?   

O automobilismo, a tecnologia e a veloci-
dade na tomada de decisão

No início da pandemia, muitas empresas se viram num momento de 
retração. Antes de pensar em estratégias para obter lucros e novos 
clientes, foi preciso lidar com a gestão de uma crise.   

Erros empresariais e como estratégia 
pode salvar os negócios

Em tempos de trabalho remoto, houve uma dificuldade em solicitar 
que os colaboradores assinassem contratos e documentos, porém os 
arquivos precisavam continuar sendo assinados e entregues. Diante 
disso, a automação se tornou essencial para o dia a dia das empresas, 
a fim de realizar diversas atividades que demandam documentos 
corporativos em geral.    

A automação de documentos pode redu-
zir custos da empresa

Jirsak_CANVA

Todas as companhias têm a 
expansão de suas operações 
como um dos seus principais 
objetivos a curto e longo prazo. 
Em razão disso, os executivos 
estão sempre em busca de 
ferramentas tecnológicas que 
os ajudem a promover um 
ambiente de trabalho inovador e 
capaz de potencializar a rotina 
de trabalho das equipes. Esse 
processo tem sido crucial para o 
avanço da transformação digital. 

Neste sentido, investir no digital é uma 
das principais estratégias utilizadas 

pelas instituições para maximizarem seus 
resultados. Além disso, esse novo dia a 
dia de atividades tem gerado maior pro-
ximidade entre os clientes e empresas. 
No entanto, ao contrário do que muitos 
acreditam, a digitalização de demandas e 
processos não ocorre de forma simples e, 
muito menos, com resultados garantidos. 

Os benefícios proporcionados pelo uso 
da tecnologia são nítidos, mas a comple-
xidade inerente a esse instrumento pode 
impactar negativamente no seu desempe-
nho, se mal utilizada. Portanto, é de suma 
importância que as empresas operem 
sempre em um ambiente atualizado, sendo 
também imprescindível o olhar clínico de 
um gestor para toda a operação. 

Assim, vale destacar o seguinte questio-
namento: sua companhia tem conduzido 
a mudança com a atenção requerida?

 
• Liderança aproximada e coesa  –  

Uma ação elementar na implementação 
de um processo de transformação digital 
é o estabelecimento de uma nova cultura 
organizacional, apoiada totalmente na 

Foco, planejamento e observância: os 
caminhos para maximizar a tecnologia
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tecnologia. Para isso, é necessário efetuar 
um gerenciamento com foco na reestru-
turação, sendo que o líder é o principal 
responsável por envolver a sua equipe de 
profissionais em toda a execução. 

Seja por meio de novos treinamentos ou 
da implementação gradativa, o fato é que 
toda e qualquer inovação deve começar 
pelos gestores. Assim, a liderança deve 
assumir o comando desses processos e 
conduzir as equipes durante a jornada 
de transformação. Para obter o sucesso 
desejado, o investimento deve ser feito 
de forma diversificada, sem concentrar 
esforços apenas em ferramentas tecno-
lógicas, mas também em planejamento 
e gestão de pessoas. 

Esses são os responsáveis diretos 
pelo manejo das soluções no dia a dia. 
Portanto, não adianta ter os melhores 
produtos do mercado se não contar com 
colaboradores alinhados aos objetivos do 
seu negócio. Sendo assim, a mentoria 
efetuada deve ter como foco o estreita-
mento da relação entre o capital humano 
e esse novo mecanismo.

 
• Análise de resultados para reali-

zar ajustes  –  Como citado anteriormen-
te, apenas a implementação de soluções 
automatizadas não garante que as empre-
sas alcançarão os resultados almejados. 

Isso fica evidente, pois, segundo pesquisa 
realizada pelo Boston Consulting Group, 
70% das transformações digitais não são 
concluídas com sucesso. 

Assim, é necessária a adoção de outras 
ações complementares, como o desen-
volvimento da cultura de implantação e 
análise de indicadores, que proporciona 
mais segurança durante a adaptação a 
esse novo ambiente. As informações re-
ferentes a essa nova etapa são essenciais 
para mapear o desempenho de qualquer 
método ou equipamento que esteja pre-
sente na rotina de trabalho.

 
Posto isso, o uso da tecnologia na 

análise das informações proporciona 
um ganho estratégico, uma vez que, 
por meio desse recurso, as revisões são 
mais precisas e muito valiosas. Devido à 
complexidade dessa ação, muitos execu-
tivos não realizam ajustes pontuais para 
maximizar os resultados, diminuindo a 
assertividade na tomada de decisão. Sem 
dúvida, isso é um equívoco comum na 
esfera empresarial, que acaba custando 
a perda de um amplo investimento e, 
para muitos, a conclusão de um projeto 
efetivo de digitalização. 

De tal modo, fica evidente que a trans-
formação digital requer desde o início um 
comprometimento com o resultado, que 
só é possível como uma gestão totalmente 
focada na sua implementação, analisando 
seus indicadores e o comprometimento 
dos colaboradores, pois, devido a essa 
grande complexidade, o papel do líder é 
fundamental para guiar a sua equipe e se 
atentar a pontos específicos, efetuando 
um gerenciamento que diminui os riscos 
durante cada etapa. 

(Fonte: Fernando Brolo é Sales Partner na logithink 
(https://www.logithink.it/).

400 mil unidades de Mobi produzidas em 
Betim

Versátil e com muita personalidade, o Mobi se tornou referência 
em eficiência e custo benefício, e vem se consolidando no mercado 
brasileiro. No acumulado do ano, o modelo está em quinto lugar no 
ranking nacional de veículos e fechou os dois últimos meses (abril e 
março) em terceiro. Todo esse sucesso se reflete também no marco 
que acaba de alcançar: 400 mil unidades do Fiat Mobi foram produ-
zidas na fábrica de Betim. Vale dizer ainda que o modelo também é 
exportado e vendido em outros 12 países além do Brasil. Divertido 
para dirigir, muito econômico e com design moderno e robusto, o 
Fiat Mobi se tornou o queridinho das grandes cidades. Isso porque 
seu consumo de combustível é um dos mais baixos entre os veículos 
projetados e produzidos no Brasil.      Leia a coluna completa 
na página 5

Negócios em Pauta Foto: Stellantis Press
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Poupatempo exemplar 
 Programa de atendimento ao cida-

dão mais bem avaliado de São Paulo, o 
Poupatempo alcançou a marca de 140 
unidades em funcionamento, com a 
inauguração da unidade em Francisco 
Morato. Em três anos e meio, o governo 
dobrou a quantidade de postos em 
funcionamento, saltando de 70 em 2019 
para os atuais 140, abrangendo todas 
as regiões do Estado. Até o fim desse 
ano serão 200 unidades em operação.  

sebrae Rio realiza Fórum na Mesa para 
pequenos negócios de alimentação fora do lar

@Entre os dias 31 de maio e 3 de junho, o Sebrae Rio realiza uma 
nova edição do Fórum na Mesa. Pela primeira vez, o evento 

gratuito será disponibilizado em formato híbrido (presencial e 
online). Durante os dias de evento, o empreendedor terá acesso a 
conteúdos de capacitação que vão beneficiar o seu dia a dia como 
Tendências de Mercado, Comportamento do Consumidor, Susten-
tabilidade e Marketing Setorial. As inscrições podem ser feitas pelo 
link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/forum-na-mesa. Atual-
mente, o Estado do Rio de Janeiro conta com 191,2 mil pequenos 
negócios voltados para a alimentação fora do lar. “O evento já entrou 
no calendário dos donos de pequenos negócios do nosso estado. Na 
última edição, mais de 4 mil empreendedores foram atendidos. Nossa 
programação foi elaborada pensando nas melhores práticas para os 
empresários, já que é um evento de tendências e inteligência para 
quem empreende no setor”, destaca Louise Nogueira, analista do 
Sebrae Rio.      Leia a coluna completa na página 6

News@TI Reprodução: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/forum-na-mesa

LgPD: A EsCOLhA DE 
CAMINhOs TORTuOsOs 
PARA O ALCANCE DE 
uM OBjETIvO     Leia na página 4

é hora de divulgar as ações interativas que vão acontecer no 
Parque da Mobilidade Urbana, entre os dias 23 e 25 de junho, no 
Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento, com entrada 
gratuita, parceria entre o Connected Smart Cities & Mobility e o 
Mobilidade Estadão, tem o propósito de promover a conexão da 
mobilidade urbana disruptiva, sustentável e inclusiva por meio da 
discussão, da troca de informações e da difusão de ideias entre o 
ecossistema de mobilidade no Brasil e no mundo (https://parque-
damobilidadeurbana.com.br/). 

Parque da Mobilidade urbana divulga 
Ações Interativas para visitantes nos três 
dias de evento

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/lgpd-a-escolha-de-caminhos-tortuosos-para-o-alcance-de-um-objetivo/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-05-2022-2/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-05-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ferramenta-de-dados-para-e-commerce-amplia-oportunidades-de-vendas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-automobilismo-a-tecnologia-e-a-velocidade-na-tomada-de-decisao/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/erros-empresariais-e-como-estrategia-pode-salvar-os-negocios/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-automacao-de-documentos-pode-reduzir-custos-da-empresa/?swcfpc=1


NFT além do metaverso: 
como a tecnologia afeta o 
mercado de pagamentos

Há poucos temas em 
tamanha evidência 
como os NFTs

De acordo com o 
relatório elaborado 
pela plataforma de 

dados e análise NFT Non-
fungible.com, em parceria 
com a organização de pes-
quisa L’Atelier, as negocia-
ções de NFTs aumentaram 
21.000% no último ano. 
O dado demonstra exata-
mente a força da inovação, 
que ganhou tamanha no-
toriedade recentemente. 

Criados em 2012, os 
tokens não fungíveis, 
tradução de non fungi-
ble tokens (NFT) para 
o português, podem ser 
definidos como ativos digi-
tais únicos, validados pela 
tecnologia de blockchain e 
disponíveis nas corretoras 
habilitadas a negociá-los. 
Os NFTs podem ser clas-
sificados em diversas ca-
tegorias e ecossistemas, 
como uma imagem, uma 
gravação, uma obra de 
arte, um ingresso ou até 
mesmo um avatar - as 
opções são diversas. 

O intuito é realmente dar 
um caráter insubstituível 
e único a qualquer que 
seja o conteúdo, trazendo 
a possibilidade de se tor-
narem itens colecionáveis, 
em que seu acesso pode 
ser disponibilizado a algo 
ou alguém, ou até ser um 
modelo de investimento. 
Representantes de uma 
nova realidade do cená-
rio tecnológico e social, 
os NFTs abrem espaço 
para diferentes negócios. 
Estamos falando sobre 
oportunidades dentro de 
esferas como arte, música, 
esportes, jogos e até moda, 
por exemplo. 

Segundo os dados da em-
presa DappRadar, empre-
sa especialista em acom-
panhamento de mercado, 
as vendas dos tokens não 
fungíveis atingiram cerca 
de 25 bilhões de dólares 
em 2021. A companhia 
ainda aponta que os NFTs 
mais populares foram os 
colecionáveis, seguidos 
pelos de arte; os mais va-
liosos foram os terrenos 
comprados em ambientes 
do metaverso. 

Com repercussão em 
diferentes escalas merca-
dológicas, também passa 
a ser inegável o impacto 
dos tokens no setor de 
pagamentos no médio e 
longo prazo. Devido ao 

seu pilar estabelecido em 
blockchains, responsável 
pela transação de maneira 
distribuída, sem a necessi-
dade de um intermediário, 
toda a indústria de pay-
ments pode ser afetada e 
questionada.

É fato que a atuação 
das grandes empresas do 
setor está diretamente 
ligada aos serviços de 
transação financeira, no 
qual desempenham papel 
de intermediadores. Com 
o fortalecimento do NFT, a 
possibilidade de um ecos-
sistema transacional, que 
opere de maneira autôno-
ma, faz com que empresas, 
antes essenciais aos servi-
ços transacionais, deixem 
de ser imprescindíveis. 

O mercado de paga-
mentos brasileiro é ex-
tremamente marcado 
pela predominância de 
grandes players. Com o 
fortalecimento dos NFTs, 
e, consequentemente, de 
blockchains, existe a pos-
sibilidade de empresas me-
nores e startups ganharem 
notoriedade, já que terão a 
oportunidade de conectar 
essas tecnologias em seus 
negócios de maneira mais 
eficiente.

A ideia de oferecer novos 
modelos de pagamen-
tos, mais disruptivos e 
até mais rentáveis, afeta 
diretamente os serviços 
e o posicionamento das 
grandes companhias do 
setor. A nova tecnologia 
com certeza irá movi-
mentar a configuração 
do mercado atual. Como 
prova desse impacto, já é 
possível ver grandes cor-
porações, como Elo e 
Mastercard, criando um 
NTF da primeira transação 
realizada pela bandeira e 
realizando 15 pedidos de 
registro de marcas ligadas 
à cripto,metaverso e NFT, 
respectivamente.

As incertezas, as espe-
culações e a volatilidade 
também fazem parte das 
diversas possibilidades 
que os NFTs carregam 
consigo. Apesar da pouca 
regulamentação inicial e 
da falta de um fundo garan-
tidor de crédito, é fato que 
os tokens não fungíveis são 
um caminho sem volta, 
podendo proporcionar 
inúmeras inovações e com 
muito espaço para cresci-
mento e expansão de sua 
aplicabilidade.

 
(*) - É Business Executive na Nava 

Technology for Business 
(https://nava.com.br).

Ricardo Celeguin (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira 25 de maio de 20222

A inovação no setor de empre-
endimentos imobiliários desem-
penha um papel importante para 
tornar a construção de edifícios 
mais rápida e sustentável. Não 
à toa, todos os anos surgem di-
versos aperfeiçoamentos com o 
objetivo de aumentar a eficiência, 
a qualidade e a sustentabilidade 
de um projeto. Para manter uma 
vantagem neste espaço altamen-
te competitivo, empresários do 
segmento precisam estar atentos 
aos novos desenvolvimentos no 
mundo da construção. 

Pensando nisso, Bruno Fabbriani, 
CEO da Incorporadora BFabbriani, 
listou as principais inovações da 
construção civil que ele utiliza e 
que considera fundamentais para 
o setor. Confira:
	 •	Ferramentas para gestão de 

obras, como BIM - O canteiro 
de obras está modernizado e o 
gerenciamento de toda etapa 

do processo pode ser realiza-
do e acompanhado em tempo 
real a qualquer momento pelo 
administrador, engenheiros e 
mestres de obras. O BIM, que 
na tradução para o português 
significa “Modelagem da In-
formação da Construção”, 
possibilita o desenvolvimento 
de modelos virtuais de obras, 
além de ser uma espécie de 
banco de dados com todas as 
informações do projeto. 

  Por meio dessa plataforma, 
pode-se, entre outras coisas, 
apontar todos os elementos 
construtivos utilizados, bem 
como os materiais, valores e 
outras questões relevantes 
sobre a construção com muito 
mais transparência, promo-
vendo a redução de custos com 
maior controle de processos 
na empresa, aumentando a 
produtividade e reduzindo o 

impacto ambiental e assim 
potencializando a interação e 
o trabalho em equipe.

	 •	Projetos	sustentáveis	-	é es-
sencial no planejamento estru-
tural que o projeto elaborado 
seja construído pensando na 
conservação da água e melhor 
aproveitamento dos recursos 
naturais. Hoje, os empreen-
dimentos precisam prever 
a instalação de válvulas que 
reduzem a pressão da água na 
edificação, limitadores de va-
zão nas torneiras e sistemas de 
captação de chuva, bem como 
a instalação de placas solares 
e projetos arquitetônicos que 
priorizam a iluminação natural 
e a circulação de ar;

	 •	Aplicativo	 de	 relaciona-
mento - aplicativos de co-
municação móvel projetados 
especificamente para o am-
biente de construção, empre-

sa e clientes, como o que foi 
implementado na BFabbriani. 
Essa inovação é essencial para 
que as informações possam 
ser compartilhadas instanta-
neamente com todos, propor-
cionando mais segurança e 
confiança para os envolvidos. 
No caso da incorporadora é 
possível ter acesso a experiên-
cias distintas, com informações 
específicas para cada tipo de 
público: corretor, funcionário 
ou cliente. 

  Além disso, são disponibiliza-
dos até mesmo cursos espe-
cíficos de interesse do setor 
para os funcionários, como 
forma de mantê-los atualizados 
sobre o segmento. Outra ação 
relevante são as notificações 
reais a cada nova etapa dos 
projetos, o que faz com que 
os usuários estejam a par de 
todas as ações relevantes sobre 

o empreendimento;
	 •	Drones	-	O uso de drones já 

é comum em muitos setores e 
está cada vez mais sendo utili-
zado na construção civil. Eles 
são usados principalmente 
para monitorar canteiros de 
obras, fazer avaliações do local 
em tempo real e possibilitar um 
acompanhamento de obra mais 
específico, com imagens.

“Existem outros avanços em 
tecnologia que estão resultando 
em inovações para a construção 
civil. Infelizmente ainda nem todas 
são possíveis de serem aplicadas 
no Brasil. Mas estamos, a cada ano, 
avançando nesse sentido, visando 
não somente atender a demanda e 
aumentar a qualidade dos imóveis, 
mas também reduzir custos para 
os empresários”, comenta Fabbria-
ni. - Fonte e outras informações: 
(https://bfabbriani.com.br/).

Outro estudo, da Ebit/
Nielsen, aponta que 
30% das compras 

online são trocadas ou de-
volvidas. Os segmentos que 
lideram o volume de trocas, 
segundo a Confederação 
Nacional dos Dirigentes 
Lojistas, são vestuário, cal-
çados e acessórios, itens que 
também são os campeões de 
vendas nas datas sazonais e, 
portanto, estão mais sujeitos 
a essas situações.

Trocas e devoluções sem-
pre irão ocorrer no varejo, 
especialmente no virtual, já 
que os consumidores não têm 
acesso direto ao produto, para 
verificar sua real dimensão e 
qualidade. Pensando nisso, 
Mauricio Cwajgenbaum, CEO 
e Co-Founder da Genius 
Returns, plataforma de auto-
mação de logística reversa, 
destaca os principais cuidados 
que podem evitar pedidos 
de trocas e devoluções no 
e-commerce e diminuir seus 
impactos quando eles forem 
inevitáveis.

As vendas online facilitam 
muito o processo de compra, 
entretanto, a distância entre 
o consumidor e a mercadoria 
pode ocasionar problemas 
referentes à percepção 
da qualidade do produto. 
É comum encontrarmos 
clientes atraídos por lojas 
que descrevem seus itens de 

A melhor forma de evitar que essas devoluções 
aconteçam está no equilíbrio entre o que o marketing 

externa e a realidade do produto.

Em apenas um dia é possível transformar a empresa ou a 
residência em uma fonte de energia sustentável.

Cuidados nas trocas e devoluções 
e na fidelização do cliente

Levantamento do Sebrae e do E-Commerce Brasil estima que mais de 6% do faturamento de um 
negócio online é destinado à logística reversa

Mesmo com todos os 
cuidados, pedidos de tro-
cas ou devoluções são 
inevitáveis. Esse aspecto 
do negócio não pode ser 
uma dor de cabeça, nem 
para o  empreendedor 
e nem para o cliente. A 
logística reversa é parte 
fundamental do pós-venda 
e deve-se buscar soluções 
que tornem esse processo 
menos custoso e burocráti-
co, gerando mais agilidade 
e eficiência, o que é bom 
para ambos os lados.

Plataformas de automa-
ção encurtam os prazos da 
logística reversa, gerando 
maior satisfação e fideliza-
ção, e também diminuem 
os custos desses processos, 
amenizando o impacto que 
as trocas e devoluções têm 
sobre os resultados do negó-
cio. Um e-commerce precisa 
avaliar constantemente sua 
performance e identificar as 
falhas e oportunidades de 
aprimoramento. 

Isso pode inclusive trans-
formar a logística reversa em 
um processo positivo para a 
jornada do consumidor, afi-
nal, quando erros são corri-
gidos, aumentam as chances 
de fidelização e até mesmo 
de recompra. - Fonte e ou-
tras informações, acesse: 
(https://www.geniusreturns.
com.br/).

maneira exagerada ou que 
prometem funções muitas 
vezes não desempenhadas 
da maneira esperada. 

A melhor forma de evitar 
que essas devoluções acon-
teçam está no equilíbrio 
entre o que o marketing 
externa e a realidade do 
produto. Estabelecer uma 
relação de confiança com 
os clientes é fundamental 
e essa confiança também 
passa pelo alinhamento de 
expectativas. Sem a possi-
bilidade de experimentar, 
ver e tocar o produto, as 
chances de errar na escolha 
do tamanho ou de não ter 
todas as informações neces-
sárias para uma decisão de 
compra segura são grandes, 

o que pode gerar conflitos e 
muitos pedidos de troca ou 
devolução. 

Para evitar que isso acon-
teça, é importante enrique-
cer o site do seu negócio 
com o máximo de informa-
ções detalhadas e precisas 
sobre os produtos oferta-
dos, além de recursos vi-
suais, como fotos e vídeos, 
em diferentes ângulos, para 
que os clientes tenham uma 
noção mais aproximada do 
que estão adquirindo. No 
caso de roupas, lojas com 
manequins virtuais, que 
ajudam a simular o melhor 
tamanho das peças, confor-
me as medidas indicadas 
pelo consumidor, também 
são um diferencial.

sc
an

ra
il_

C
A

N
VA

O Brasil é o único país da América Latina que está entre 
os 15 primeiros colocados no ranking mundial que posicio-
na regiões com maior capacidade de geração solar, desde 
usinas de grande porte até pequenos e médios sistemas 
instalados em telhados, fachadas e terrenos. Somente no 
último ano a quantidade de instalações de painéis subiu 
70% no Brasil.

 A expectativa é que os investimentos em energia fo-
tovoltaica continuem em alta. A Absolar calcula que em 
2022 a fonte solar fotovoltaica deverá trazer quase R$ 
50,8 bilhões de investimentos privados e gerar mais de 
357 mil novos empregos, espalhados por todas as regiões 
do país. Essa é uma energia limpa, que não agride o meio 
ambiente e ainda ajuda a reduzir em até 95% os custos 
com a conta de luz. 

Além disso, é um sistema simples e prático de implantar, 
em apenas um dia é possível transformar a empresa ou a 
residência em uma fonte de energia sustentável, explica 
Rosivaldo Pires, especialista em sistemas fotovoltaicos e 
proprietário da franquia Home Store Solar. Muitas vezes 
é possível pagar o financiamento do projeto apenas com 
a redução no gasto mensal com a luz elétrica.

Após a quitação do empréstimo, o consumidor passa a 
ser dono de todo o sistema, que tem uma estimativa de 
durabilidade de cerca de 25 anos.

Devido a queda dos valores dos equipamentos fotovoltai-
cos, cada vez mais pessoas estão aderindo ao sistema. Para 
aqueles que querem aproveitar o crescimento do setor e 
ingressar neste mercado, uma das formas de empreender 
é investindo em uma franquia que já atua no segmento. 
Entre as vantagens do franchising está a possibilidade de 
ser parceiro de uma empresa que testou incansavelmente 
o seu modelo de negócio e já se consolidou no mercado. 

Energia solar deve trazer 
R$ 51 bilhões de investimento
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Dessa maneira, as chances de uma unidade não dar certo, 
reduz consideravelmente. A franqueadora também fornece 
treinamento e suporte ao franqueado, o que faz muita 
diferença na trajetória do empreendedorismo, segundo 
Fred Ferreira, especialista em expansão de franquias e 
consultor da Como Franquear.

Para o proprietário da franquia Home Store Solar, que 
já realizou mais de 100 projetos nos últimos dois anos no 
estado do Pará, o segmento está muito aquecido e ideal 
para aqueles que desejam investir. A escassez hídrica e con-
sequente energética tem causado uma séria preocupação 
nas empresas e famílias e isso também tem impulsionado 
o setor cada vez mais, é um dos melhores momentos do 
mercado de energia solar, finalizou Pires. - Fonte e outras 
observações: (https://www.homestoresolar.com.br/).

Quatro inovações na construção civil que você precisa conhecer



O que querem 
os investidores 

mundiais?

Tivemos mais de 
300 anos de trabalho 
escravo no Brasil, 
uma insensatez 
contra as leis 
naturais

Quando finalmente 
a família imperial 
proibiu a escravi-

dão em 1888, D. Pedro 
II, que conseguia dar um 
bom rumo ao Brasil, foi 
destronado e expulso, e 
começou uma república 
na mão de despreparados, 
entreguistas corruptos, 
deixando ao desamparo e 
sem integração as famílias 
liberadas do trabalho nas 
fazendas.

O Brasil ficou submetido 
a Portugal até a Indepen-
dência. A rainha de Por-
tugal, Maria I, apelidada 
de “a Louca”, bem revelou 
o tipo de relacionamento 
com a colônia. Em 1792, 
trucidou Tiradentes por 
causa do ouro. Reconhe-
cida a independência, os 
ingleses se aproximaram 
para dar as coordenadas 
e colher vantagens. Ter-
minada a segunda guerra, 
foi a vez dos EUA. 

Setores da Igreja e Rús-
sia fomentaram a discór-
dia. Na China, Mao tam-
bém seduzia a juventude. 
Os governantes, sempre 
acessíveis, fizeram todas 
as concessões para se 
manter no poder. O gigan-
te quase despertou, mas 
logo recaiu no atraso. Em 
2018 houve a ruptura, mas 
o futuro da nação brasi-
leira permaneceu incerto 
diante da astúcia e cobiça 
de poder.

Atualmente, o que que-
rem os investidores mun-
diais? Pelo mundo o que se 
observa é a economia de-
sequilibrada, sem susten-
tabilidade, caminhando às 
cegas; sobram supérfluos, 
faltam essenciais. Além 
da boa rentabilidade, os 
investidores também de-
veriam considerar o que é 
útil e capaz de promover 
a melhora nas condições 
gerais de vida.

O economista Willian 
Arthur Lewis mostrou, 
implicitamente em sua 
teoria sobre transferência 
de populações do campo 
para cidades industriais, 
o imediatismo com que 
a economia tem sido 
conduzida pelo mundo. 
Aproveitam a mão de 
obra barata, fabricam e 
exportam. Outros deixam 
de fabricar, importam; se 
não tiverem receitas para 
isso, se endividam e pagam 
juros, produzem pouco, 
geram poucos empregos. 

No entanto, esse es-
quema se tornou um dos 
maiores pagadores de 
juros para o mundo. Valeu 
a pena? Agora a Argentina 
entrou nos juros de cassi-
no, com 48%.  O que dirá a 
história? O que fazer quan-
do um gigante, na compra 

de bens de consumo e 
insumos para fabricar e 
exportar produtos indus-
triais para o mundo, fecha 
toda a atividade produtiva 
para controlar uma pande-
mia? Cada nação tem suas 
dificuldades, e o custo da 
energia e a inflação já vi-
nham preocupando. 

No Irã vai dobrar o preço 
de óleo, leite, ovos e trigo. 
Em algumas regiões falta-
rá alimentos. E o Brasil, 
o que poderá fazer para 
não criar um ambiente de 
caos e desordem como já 
ocorre em algumas regi-
ões? Hora de examinar 
a contribuição que as 
atividades humanas estão 
oferecendo para o bem 
geral, e identificar qual o 
valor e utilidade benéfica 
ou desvalor de tudo que 
se produz.

O freio é da China, ou do 
consumo do resto do mun-
do que se concentrou nos 
bens essenciais, deixando 
muita coisa encalhada? 
O Brasil não pode ficar 
na dependência absoluta 
das commodities que na 
retração das exportações 
sempre paralisam o país 
e, além disso, deve am-
pliar a produção fabril. O 
sistema vai caminhando 
para o colapso por não ter 
sustentação própria. 

Como consequência 
automática, embora em 
poucas mãos, a massa de 
dinheiro sempre tende 
a crescer dando origem 
a crises de expurgo e 
oportunidade de ganhos 
para os endinheirados, e 
austeridade para a popula-
ção. A pandemia provocou 
muitas reações no atual 
sistema em que comprar 
e vender se tornaram 
dominantes em tudo, de-
preciando o próprio valor 
da vida, favorecendo a 
guerra. Muitas pessoas 
chegaram a perguntar se 
ainda queremos continuar 
a viver dessa forma. 

Até agora ninguém tinha 
feito essa pergunta, pois a 
grande maioria foi induzi-
da a acreditar que essa era 
a única forma de viver e 
encontrar a felicidade su-
pondo que o dinheiro co-
manda tudo, sufocando a 
espiritualidade. Ocidente, 
Rússia, Otan, Ásia, China, 
são partes do mesmo pla-
neta, sujeitos às mesmas 
leis universais da Criação. 

A humanidade se deixou 
arrastar pela cobiça e des-
confiança, o que impede a 
convivência pacífica entre 
os povos e uma forma de 
viver construtiva e bene-
ficiadora; tal como os elos 
de união, todos depende-
mos do ar, da água e do solo 
para evoluir e produzir 
belezas e felicidade no 
Planeta Terra, tão explo-
rado pelo imediatismo e 
ganância.

(*) - Graduado pela 
FEA/USP, coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). 

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Durante muito tempo os advogados ficaram conhecidos 
como conservadores por se colocarem distantes das atu-
alizações tecnológicas das grandes corporações. Isso tem 
mudado ao longo dos anos. De 2017 até 2021, a Associação 
Brasileira de Lawtechs e Legaltechs notou crescimento 
de mais de 300% no número de startups de Direito, que 
têm como finalidade auxiliar os profissionais desse setor 
em sua rotina de trabalho, deixando-as menos antiquadas. 

“Um bom software hoje pode facilitar muita coisa na rotina 
de um escritório. A pandemia deixou mais do que clara a 
necessidade dos advogados se atualizarem também. Com as 
lawtechs e legaltechs, muitos escritórios aumentaram o núme-
ro de processos e clientes, assim como otimizam a rotina de 
tarefas e facilitam a vida profissional”, comenta Renan Oliveira, 
advogado tributarista e cofundador da Previdenciarista. 

Em 2021, a plataforma adicionou o Prev Casos à plata-
forma, que funciona como um “tinder” entre advogados 
e segurados do INSS em busca de orientação jurídica.

Pensando nisso, o advogado elencou 4 vantagens em 
modernizar o escritório de advocacia. Confira:
 1) Acessibilidade e Segurança - Esquecer um arquivo 

em casa ou no escritório pode causar atrasos em uma 
reunião. Perder um documento pode causar muita 
dor de cabeça. Mas a tecnologia pode te ajudar nisso 
tudo. Salvar arquivos em nuvens é muito mais prático. 
Você consegue guardar muito mais documentos do 
que seria capaz de arquivar em uma pasta e também 
pode acessá-los de qualquer celular ou computador 
em qualquer lugar que estiver.

  Mas e a segurança? Perdi meu celular, perderei o 
arquivo? “Não. Essas tecnologias possuem softwa-
res que possibilitam o arquivo ficar protegido fora 
do aparelho, tanto que você consegue acessá-lo 
de outros aparelhos. Para garantir a segurança do 
conteúdo é preciso sempre uma boa senha e tomar 
os mesmos cuidados que tomamos quando falamos 
de senha de banco ou das nossas redes sociais.

 2) Praticidade - Crescemos imaginando que no futuro 
os robôs fariam boa parte ou quase tudo o que preci-
samos fazer hoje. A tecnologia já permite que alguns 
serviços sejam feitos por inteligência artificial, por 

Um bom software hoje pode facilitar muita coisa na rotina de 
um escritório.

A HostDime, empresa 
global de data center, 
com sede no nordes-

te, preparou algumas dicas 
para orientar empresas 
que estão migrando para a 
nuvem.
	 •	O momento certo de 

realizar a migração 
para nuvem - Primeiro 
é necessário um bom 
planejamento para 
esse tipo de mudança. 
Qualquer migração 
é crítica, seja de in-
fraestrutura local para 
nuvem ou até mesmo de 
uma nuvem para outra 
nuvem, pois há sensi-
bilidade nos dados da 
empresa e dos clientes. 
O segundo ponto é a 
necessidade de backup, 
pois em caso de qualquer 
intercorrência durante 
a migração, é possível 
restaurar os dados de 
forma rápida.

  Em alguns casos, a em-
presa é obrigada a fazer 
migração por passar 
por algumas situações, 
como a necessidade de 
aumentar a segurança, 
instabilidades nos serv-
idores atuais, tecnologia 
em desuso ou adoção de 
maior controle dos pro-
cessos do Data Center.

	 •	Prepare a sua equi-
pe de TI - A migração 
para a nuvem pode ser 
feita de forma gradual, 
levando um serviço por 
vez. O primeiro serviço 

A migração para a nuvem pode ser feita de forma gradual, 
levando um serviço por vez.

Dicas para empresas 
que estão migrando para uma 

solução na nuvem
As soluções na nuvem facilitam a automatização das tarefas e dos processos de gestão, aumentando o 
desempenho e agilizando a resolução de problemas de diversas empresas, mas existem uma série de 
questões que precisam ser levadas em consideração antes de se migrar para essa tecnologia

permite que os profissio-
nais de TI tenham acesso 
rápido, seguro e podem 
trabalhar de qualquer 
local, não precisando 
se deslocar de um lugar 
para o outro para re-
alizar qualquer tipo de 
manutenção.

	 •	Segurança - O grande 
destaque para usar uma 
nuvem está na segurança 
dos dados de sua empre-
sa ou projeto. Além disso, 
existe todo um amparo 
legal respeitando as leis 
vigentes no país, como 
é o caso do marco civil 
da internet. Outro ponto 
está na LGPD, que ga-
rante medidas técnicas 
e administrativas para 
a segurança de dados 
e que impactam direta-
mente empresas que 
utilizam informações em 
nuvem.

  “Diversas empresas en-
frentam problemas de 
gestão no setor de TI, 
pois muitas ainda uti-
lizam operações manuais 
que tornam os processos 
lentos, pouco eficientes 
e cheios de falhas. As 
soluções na nuvem facili-
tam a automatização das 
tarefas e dos processos 
de gestão, aumentando o 
desempenho e agilizando a 
resolução de problemas”, 
explica Filipe Mendes, CEO 
da HostDime. - Fonte e out-
ras informações: (https://
hostdime.com.br/).
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pode ser o de back-
up na nuvem. Tendo 
o backup na nuvem, a 
empresa e a equipe de 
TI podem planejar a mi-
gração completa para a 
nuvem sabendo que se 
algo acontecer durante 
esse processo, os dados 
estarão salvos em outro 
lugar.

	 •	Analise todos os ris-
cos - Sua equipe de TI 
deve estar preparada 
para qualquer tipo de 
situação. É necessário 
se antecipar e cuidar 
para evitar que ocor-
ra rompimento, per-
da ou vazamento de 
algum tipo de dado 
durante o processo de 
migração. Além disso, 
é importante verificar 
se a empresa possui 
uma infraestrutura ade-
quada para manter os 

servidores localmente e 
levantar todos os custos 
da operação. 

  Também é fundamental 
saber para qual nuvem a 
empresa será levada e o 
que ela oferece. A nuvem 
oferece consultoria de 
migração e operação. 
A nuvem é certificada 
LGPD (ISO 27701). A 
nuvem possui outros cer-
tificados importantes, 
por exemplo: Tier III, 
ISO 20000, ISO 27017, 
ISO 22301, ISO 27018, 
ISO 9000, ISO 27001.

	 •	Vantagens de usar um 
servidor na nuvem - 
Empresas que buscam 
um ambiente seguro e 
com grande capacidade 
de escalabilidade podem 
ganhar vantagens em 
seus negócios ao migrar 
para a nuvem. O trabalho 
dentro de uma nuvem 

Advogado Virtual: novas tecnologias 
para equipar seu escritório

exemplo. O advogado usa como exemplo processos 
e petições preenchidas automaticamente, após um 
ou dois dados inseridos. Isso é muito mais prático e 
menos burocrático do que ficar preenchendo campo 
por campo da documentação de um processo.

 3) Agilidade - Todo mundo já escutou a frase “tempo é 
dinheiro”, mas entregar qualquer material sem quali-
dade não conta. A tecnologia é uma ferramenta aliada 
nesse processo. No Prev, por exemplo, criamos uma 
calculadora inteligente ligada ao sistema do INSS. 
Assim, com poucos dados do segurado, conseguimos 
realizar o cálculo da vida toda de serviço dele em 
menos de cinco minutos, enquanto esse processo, 
se feito a mão, poderia levar horas para chegar a um 
resultado.

 4) Organização e acompanhamento - Check lists, 
agendas e aquela papelada toda que antes ficava na 
mesa, pode nem existir mais se você usar as ferramen-
tas certas. Na plataforma Previdenciarista é possível 
ter o seu próprio “arquivo” dentro da plataforma, 
facilitando o gerenciamento de todas essas infor-
mações e andamentos de cada atividade. - Fonte e 
outras informações: (https://previdenciarista.com/).
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Era uma vez um jovem que alimentava um grande desejo em conhecer uma garota. A garota dos seus sonhos, a vizinha Silvia. 
Sem condições financeiras, mas já com o plano perfeito de aproximação, contou com a ajuda de seu “amigão” Cardoso, 

e passou a copiar notas de 50 Reais, de modo a colocar seu plano de felicidade em curso.

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 25 de maio de 20224
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segurança digital

Para saber o esforço estimado de horas, peça à consultoria 
uma tabela das atividades e entregas e a estimativa de horas/
esforço. Como podemos ver, temos várias formas de avaliar 
e validar propostas. Superando esta possível dificuldade 
em entender o custo de uma adequação, que pode variar 
muito a depender do tamanho da empresa, quantidade 
de processos, complexidade da TI, maturidade atual em 
segurança da informação, dentre outras variáveis, vamos 
avançar em nosso tema.

 
Vamos postar um roteiro básico para contratação de ser-

viços, com foco na adequação à LGPD em breve! Por que? 
Porque se você não souber pedir, receberá qualquer coisa 
que queiram te entregar! É importante entendermos que 
adequar à LGPD não é o mesmo que implementar LGPD, 
ainda que para a adequação sejam necessárias diversas im-
plementações, ou seja, implementaremos novos controles, 
novos processos, novas políticas e novas tecnologias, dentro 
do que for necessário e de acordo com cada empresa.

 
A adequação à LGPD pressupõe que já se entenda que 

não estamos adequados. Mas qual a distância entre a situ-
ação atual e a desejada adequação? Para sabermos isso é 
necessário que seja feita uma avaliação do cenário atual, 

Salomão de Oliveira (*) 

esse é o roteiro base do filme “O homem que copiava”, 
com Pedro Cardoso, Lázaro Ramos e Leandra Leal, 
entre outros, que mostra a escolha de caminhos tor-

tuosos para o alcance de um objetivo legítimo. Opa... o que 
tem isso a ver com adequação à LGPD? Quem são esses 
“Cardosos” que influenciam a cópia como meio de alcançar 
o plano de adequação tão desejado?

 
Vamos aos fatos, mas não apenas como crítica aos copia-

dores de plantão, ou mesmo às empresas que aceitam tal 
prática pelo simples fato de “custar menos”, mas sim para 
demonstrar que, além do objetivo não ser atendido, perde-
-se uma grande oportunidade de melhoria da empresa e de 
demonstrar aos clientes e funcionários, titulares de dados, 
que a empresa é ética e responsável. 

Perde-se a oportunidade de rever os processos, reduzir 
despesas com manutenção do que não é necessário. E 
perde-se a oportunidade de gerar mais valor para o ne-
gócio, que pagaria o investimento em uma adequação de 
fato em pouco tempo (ROI). Alguns poderiam dizer: “mas 
as empresas não sabem como discernir os copiadores dos 
criadores de valor. Como condenar, então, esses gestores 
por caírem nas falácias dos copiadores”? 

A resposta é simples: para ser gestor é necessário, ao 
menos, ter um pouco de astúcia para perceber que se 
algumas empresas cobram, por exemplo, entre R$70 e 
R$120, e uma se apresenta para fazer o mesmo por R$20 
ou R$30 algo está errado. Se forem analisadas as propostas 
técnicas com as entregas e o processo de adequação, fica 
fácil perceber a diferença, o que já mostra que há indício 
de que algo está errado.

Outra forma simples de estimar o valor do investimento 
para adequação é multiplicando o valor médio da hora dos 
profissionais necessários em um processo de adequação 
(jurídico, segurança da informação, privacidade, proces-
sos, gerente de projetos, etc.) pela quantidade estimada 
de horas necessárias de esforço para o trabalho. Tendo, 
como exemplo, um projeto com esforço de 1.500 horas, e 
um valor médio de R$150,00 por hora, o valor não poderia 
ser muito abaixo de 150 mil reais. 

o famoso “assessment”. Sem o resultado dessa avaliação 
fica difícil uma consultoria precificar o que será feito, de 
forma assertiva.

 
Aqui temos o primeiro impasse: a empresa precisa contra-

tar e pagar uma consultoria para fazer a avaliação para só 
então partir para a adequação? Se a empresa contratante 
não tem claro o que precisa fazer, e dependendo da consul-
toria sim, mas no caso da Diferenciall não, pois temos uma 
metodologia que antecipa algumas fases, o que chamamos 
de Assessment ou Assessment Plus. 

Essa metodologia acelera o processo de adequação, de 
forma que a empresa possa ter e perceber avanços na 
adequação ainda durante a avaliação. Após esta primeira 
fase – assessment+, a empresa terá, além de boa parte da 
adequação realizada, uma visão detalhada do que ainda 
precisa ser feito, o que traz grande assertividade na esti-
mativa de esforço e prazo para a finalização da adequação.

 
A segunda fase é onde serão implementados os novos 

processos, controles e tecnologias que não foram possíveis 
durante o Assessment+, seja pelo prazo, pelo orçamento 
aprovado ou pela necessidade de alocação de orçamento, 
visto que algumas implementações podem ser complexas 
e requererem um projeto para tanto.

 
O importante, só para conectarmos o conteúdo ao título 

deste artigo, é que as políticas de segurança, de privacidade, 
de acessos, de governança de TI e de dados, dentre tantos 
outros documentos, sejam elaboradas e implementadas de 
acordo com cada empresa. Ainda que possamos utilizar 
uma “base” como modelo, não há como apenas copiar o 
modelo e aplicar. Modelo é só modelo. Ainda que pareça 
redundante dizer isso, tem muita gente colocando o modelo 
como versão final. 

Não basta trocar o nome das empresas, precisa ser 
adequado ao cenário corporativo, à cultura, às pessoas. 
Precisa ser aplicável, factível de ser implementado, mo-
nitorado, auditado, medido e melhorado. Não pode ter no 
documento uma diretriz que não será seguida, por não se 
aplicar à empresa alvo. Não há como se dizer “adequado”, 
se o documento escrito é morto, ou seja, não é vivenciado 
pela empresa.

 
Infelizmente temos visto isso sendo aplicado. Para se ter 

uma ideia, um grande escritório de advocacia tem em seu 
portfólio o trabalho para “repeteco” de adequação, para 
refazer, ou fazer direito, o que foi apenas entrega “do ho-
mem que copiava”. Como conhecê-los? Como identificá-los? 
Como se reproduzem? Simples: Há quanto tempo estão no 
mercado de segurança ou privacidade? 

São egressos de cursos MBI (Master Business Instagram)? 
Cobram o valor hora muito abaixo do que seria o mínimo 
para um profissional com a senioridade necessária para o 
trabalho? Prometem fazer adequação em 100 horas? - Resu-
mindo, utilize a razão, o raciocínio lógico e um comparativo 
básico com outras empresas sérias de mercado, e mesmo 
com outros trabalhos de consultoria que você contrata.

Para finalizar: Se você não sabe o que precisa para se 
adequar, qualquer proposta de adequação serve!

(*) - Bacharel em Administração de empresas, com ênfase em Gerenciamento de 
Sistemas de Informação, possui MBA em Segurança da Informação, extensão em 

Direito Digital e título DPO pela EXIN International. É sócio da Diferenciall (www.
diferenciall.com.br).  
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lgPd: a escolha de caMinhos tortuosos 
Para o alcance de uM objetivo
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Impactos positivos 
da Quarta Revolução 
Industrial na saúde

Algo que até pouco 
tempo atrás parecia 
ficção científica, vai se 
tornando realidade

É fundamental que a saú-
de agregue sempre as 
melhores e mais avan-

çadas tecnologias, não apenas 
para aprimorar a qualidade 
dos serviços, mas também 
como meio de democratizar 
cada vez mais o acesso da 
população. Nunca é demais 
lembrar que a assistência 
médico-hospitalar é definida 
como direito de todos na 
Constituição.

Assim, é estimulante ob-
servar que o setor é um dos 
que mais têm apresentado 
progressos em tecnologia e 
inovação nos últimos anos, 
acelerando seu ingresso na 
chamada Quarta Revolu-
ção Industrial. Esse avanço 
propiciará redução nos cus-
tos e economia de tempo, 
permitindo, assim, atender 
mais gente com os mesmos 
recursos. Também viabiliza-
rá o monitoramento remoto 
dos pacientes e cirurgias a 
distância, com a utilização 
de robôs. 

Tecnologias e plataformas 
revolucionárias pavimentam 
a caminhada da saúde rumo 
à Indústria 4.0: big data, que 
possibilita coletar e processar 
imensa quantidade de dados, 
bem como sua interpretação e 
cruzamento, algo impossível 
anteriormente; telemedicina, 
caracterizada pelo atendi-
mento virtual, propiciando 
economia de tempo, desloca-
mentos e redução de custos.

Também, inteligência artifi-
cial, permitindo o “aprendiza-
do” com dados pelos sistemas 
de tecnologia da informa-
ção e sua retroalimentação; 
internet das coisas, pela 
qual equipamentos, robôs e 
sistemas de computadores 
“conversam”, trocam dados 
e transmitem informações 
em tempo real; e a impressão 
3D, que permite vislumbrar 
até mesmo a construção de 
órgãos artificiais para trans-
plantes. 

Algo importante em todo 
esse processo refere-se à ges-
tão dos dados e do histórico 
de saúde de todos os pacien-
tes, favorecendo seu acesso a 

médicos de distintas especia-
lidades, reduzindo-se, assim, 
os pedidos de exame, que 
podem ser compartilhados, 
facilitando os diagnósticos. 
Os próprios pacientes e seus 
familiares terão mais auto-
nomia sobre as informações 
relativas à sua saúde. 

Mais do que nunca, a 
informação será aliada do 
atendimento, ações preven-
tivas e acompanhamento dos 
tratamentos. Todos esses 
avanços tornam-se mais 
viáveis no Brasil a partir da 
implantação do 5G, cujo leilão 
realizou-se com sucesso no 
ano passado. Com a internet 
mais rápida e acessível, todo 
sistema de saúde poderá 
agregar e desenvolver novos 
métodos e recursos para os 
mais diversos procedimentos, 
da gestão ao atendimento de 
pacientes.

A transformação digital no 
setor é uma realidade. Segun-
do informações da plataforma 
de inovação aberta Distrito, já 
existem em nosso país mais 
de 900 healthtechs, que so-
maram US$ 183,9 milhões em 
investimentos no primeiro se-
mestre de 2021. A Quarta Re-
volução Industrial promoverá 
um grande salto da medicina, 
por meio da tecnologia, que 
integrará médicos, pacientes, 
hospitais, ambulatórios e 
UBS num grande sistema de 
atendimento à população, nas 
áreas pública e privada. 

O setor de equipamentos 
para a saúde, que incorpora 
todos esses avanços, tem 
papel primordial no revolu-
cionário processo. No con-
texto dessa bem-vinda onda 
de inovação, cabe enfatizar 
que tudo somente faz sentido 
quando o foco é melhorar a 
qualidade do atendimento 
e o bem-estar das pessoas. 
A Saúde 4.0 terá impacto 
entre os médicos, todos os 
profissionais do setor, SUS, 
convênios, seguros e insti-
tuições que atuam na área. 

Os maiores beneficiários, 
porém, deverão ser, necessa-
riamente, os pacientes e suas 
famílias. Afinal, a tecnologia 
deve ser sempre direcionada 
à valorização da vida. 

(*) - É presidente-executivo da 
Associação Brasileira da Indústria de 

Tecnologia para Saúde (ABIMED).

Fernando Silveira Filho (*)

(PcDs).Oportunidades, com foco em vagas operacionais e corporativas, 
são para trabalhar em unidades localizadas em diversas regiões do país. 
Com uma política de inclusão consolidada ao longo dos anos e quase 
2 mil colaboradores com este perfil, a Via se uniu ao Oportunidades 
Especiais, uma das maiores plataformas de empregabilidade para PcDs 
do país, para dialogar diretamente com o seu público-alvo. Inscrições e 
mais informações: (https://www.oportunidadesespeciais.com.br/via/).

E - Retorno da Mesbla  
O presidente do Grupo Marpa, Valdomiro Soares, vê como promissora 
a volta da varejista Mesbla no momento em que o cenário nacional 
está mais propenso para compras online, além do saudosismo que o 
nome Mesbla traz para alguns brasileiros. “Não se trata de qualquer 
marca, mas sim de uma loja que está na memória de muitos consu-
midores e ex-funcionários. O elo afetivo que existe entre estes e a 
Mesbla, certamente, vai ditar um caminho de sucesso para quem, 
um dia, foi uma das gigantes do varejo”, diz. Após 23 anos do seu 
encerramento, a Mesbla  volta às atividades. Mas, desta vez, em for-
mato digital, tendo em sea marketplace mais de 250 mil produtos. 
A volta da marca se deu após filhos de ex-funcionários da varejista 
negociarem os direitos de uso do nome Mesbla para utilização em 
loja virtual (https://www.mesbla.com/).

F - Elaboração do Orçamento 
Em continuidade ao processo de planejamento governamental e ainda 
visando subsidiar a elaboração do Projeto de Lei da LOA (Lei Orçamen-
tária Anual) do próximo ano, o Governo de São Paulo abre à participação 
popular a Audiência Pública Eletrônica do Orçamento de 2023. Até o 
dia 15 de junho, o cidadão pode acessar os sites (https://www.audien-
ciasdoorcamento.sp.gov.br/) e da (https://www.planejamento.sp.gov.br) 
e incluir as necessidades que considera mais importantes para o desen-
volvimento socioeconômico do Estado. Trata-se de uma oportunidade 
para a comunidade contribuir, de maneira efetiva, na construção de um 
orçamento mais próximo de sua realidade. 

G - Navios e Cargas
A Santos Port Authority assinou dois acordos de cooperação técnica 
com as startups Navalport e Logshare, do sistema Cubo Itaú, maior 
centro de empreendedorismo da América Latina, para desenvolver 
sistemas tecnológicos inovadores no Porto de Santos. As soluções a 
serem propostas são: a otimização do processo de programação e gestão 

A - Campanha do Agasalho 
O Assaí Atacadista, por meio do Instituto Assaí, está promovendo sua 
Campanha do Agasalho para a arrecadação de roupas, agasalhos e 
cobertores em todo o país. Até o próximo dia 31, todas as lojas da Com-
panhia, em 23 Estados mais o DF, contarão com postos de doação para 
a entrega de peças que estejam em bom estado de conservação e que 
serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade. Os locais 
de coleta são sinalizados e ficam próximos às portas de entrada e saída 
das unidades, atrás da linha dos caixas de pagamento. Todo o volume 
de roupas arrecadado será entregue por meio das organizações sociais 
Rotary e Instituto SOS Gente, que garantirão que as roupas cheguem e 
aqueçam quem mais precisa. 

B - Startups para Impulsionar
O Pateo76, hub de inovação da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), vai selecionar startups para a segunda edição do seu progra-
ma de impulsionamento, o Ac boost. “É um programa completo. Nossa 
missão é preparar startups para sua próxima fase possibilitando a elas 
estruturas mais qualificadas, conexões com empreendedores, ampla 
rede de consultores, mentores, investidores, parceiros corporativos e 
governamentais”, afirma Alessandra Andrade, vice-presidente da ACSP 
e coordenadora-geral do Conin e gestora do Pateo76. O programa é 
destinado às startups em fase de validação ou escala, que buscam o de-
senvolvimento para atuarem no mercado. Inscrição e mais informações, 
acesse: (https://pateo76.com.br/).

C - Turismo Nacional
Em março, o turismo nacional faturou R$ 15,4 bilhões – alta de 43,5% 
(R$ 4,8 bilhões, em termos monetários) –, em relação ao mesmo perí-
odo de 2021. Os dados são do levantamento do Conselho de Turismo 
da FecomercioSP. Diante deste resultado, ainda que os números per-
maneçam 7,1% inferiores, quando comparados ao mesmo mês de 2019, 
o setor se aproxima dos patamares anteriores à pandemia. O turismo 
brasileiro cresceu impulsionado, principalmente, pelo setor aéreo, que 
faturou R$ 4,4 bilhões – aumento de 113,5% em um ano. Entretanto, 
na comparação com 2019, o segmento apresentou faturamento 3,8% 
menor (já com a atualização monetária).

D - Profissionais PcDs
A Via, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, está com um 
processo seletivo aberto para contratação de pessoas com deficiência 

dos berços de atracação; e melhorias no processo de compartilhamento 
de carga. Os acordos integram o Programa de Inovação da Autoridade 
Portuária que pretende colocar o Porto de Santos em um novo patamar 
de inovação tecnológica. O programa intensifica a cooperação entre a 
SPA, terminais portuários, instituições científicas e tecnológicas, ins-
titutos de pesquisa e startups na busca por soluções compartilhadas 
para a atividade portuária. 

H - Negócios da Limpeza
As principais inovações, equipamentos, produtos e serviços de limpeza 
estarão presentes na 27ª Higiexpo, a maior feira de Produtos e Serviços 
para Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental da América Latina, a 
ser realizada pela Abralimp, em formato presencial, de 9 a 11 de agosto, 
nos pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo. Serão apresentados produtos 
e serviços que atendem às necessidades de aumento de produtivida-
de, economia de recursos (água e energia), eficiência no processo de 
limpeza, e soluções de higienização para a limpeza e desinfecção de 
ambientes e superfícies, para promover saúde e bem-estar das pessoas. 
Em paralelo, acontece a 28ª edição do Congresso Higicon, com o tema 
“Limpeza Profissional é Saúde: Ressignificando nosso Papel no Mundo”.  
Saiba mais em: (www.higiexpo.com.br).

I - Experiência do Cliente 
A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cida-
des atendidas, foi a grande vencedora na categoria “Cultura Centrada 
no Cliente” da Customer Centricity World Series Awards 2022, maior 
premiação de Experiência do Cliente do mundo. A companhia também 
ficou entre as três melhores empresas do mundo na categoria de “Ges-
tão de Crise”, que destacou o uso do Tapete Azul durante a pandemia. 
É a maior premiação mundial dedicada à Experiência do Cliente e é  
promovido pela consultoria Arcet Global que, neste ano, contou com 
mais de 300 inscrições, de 122 empresas diferentes e 54 países, sendo 
a edição mais concorrida da história da premiação. O projeto vencedor 
mostrou como a Azul explorou diferentes estratégias para manter os 13 
mil Tripulantes da companhia engajados com as iniciativas de experiência 
do Cliente durante a pandemia.

J - Desafios para Startups
A Petrobras lançou o 4º edital do Módulo Startups, do Programa Petro-
bras Conexões para Inovação. No valor total de R$ 20 milhões, o edital 
traz 30 desafios distribuídos em sete verticais tecnológicas: robótica, 
redução de carbono, tecnologias digitais, armazenamento e geração de 
energia, corrosão, modelagem geológica e tecnologias de inspeção. O 
investimento nos projetos depende do nível de complexidade dos desa-
fios. No final da seleção, as empresas vencedoras podem receber valores 
até R$ 500 mil, para os desafios soft tech, ou até R$ 1,5 milhão para os 
deep tech. As selecionadas contam com a expertise do corpo técnico 
da companhia para adequação das propostas selecionadas na primeira 
etapa e preparação para o pitch day. Confira em:  (https://tecnologia.
petrobras.com.br/modulo-startups.html#edital2022).

Apesar de ainda estar 
abaixo do nível de 
satisfação (100 pon-

tos), registrando 79,5 pon-
tos, o índice apurado pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) alcançou 
o maior patamar desde maio 
de 2020, com crescimento de 
17,7% na comparação anual.

Todos os componentes 
do ICF apresentaram alta, 
com destaque para Empre-
go Atual, que registrou a 
maior pontuação, 105,8, 
com variação mensal posi-
tiva de 4,1%. O presidente 
da CNC, José Roberto 
Tadros, lembra que dados 
têm apontado geração 
líquida contínua de vagas 
no mercado de trabalho, 
o que ocasiona esse re-
sultado. “As famílias vêm 
se sentindo cada vez mais 
seguras nos seus empregos 
e têm percebido melhora 

As famílias vêm se sentindo cada vez mais seguras 
nos seus empregos.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), que mede a 
prévia da inflação oficial, 
registrou taxa de 0,59% 
em maio deste ano. A taxa 
é inferior ao 1,73% de abril, 
mas superior ao 0,44% de 
maio de 2021. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
essa é a maior variação do 
IPCA-15 para um mês de 
maio desde 2016 (0,86%). 

Com o resultado o IPCA-
15 acumula taxas de in-
flação de 4,93% no ano e 
de 12,20% em 12 meses. 
Oito dos nove grupos de 
produtos e serviços pes-
quisados tiveram alta em 
maio, com destaque para 
transportes, com infla-
ção de 1,80%. Entre os 
itens que puxaram a alta 
de preços do segmento 
estão passagens aéreas 
(18,40%), combustíveis 
(2,05%) seguro de veículo 
(3,48%), táxi (5,94%), 

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados 
tiveram alta em maio, com destaque para transportes, 

com inflação de 1,80%.

Estão abertas as 
inscrições para o 
Encceja 2022

Estão abertas, até o dia 4 
de junho, as inscrições para 
o Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 
2022. A avaliação é voltada a 
jovens e adultos que não con-
cluíram os estudos na idade 
apropriada para cada etapa 
de ensino. As provas, tanto 
para os ensinos fundamental 
e médio, serão aplicadas no 
dia 28 de agosto, em todas as 
unidades federativas. Acesse 
a página de inscrição em: 
(http://enccejanacional.inep.
gov.br/encceja/#!/inicial).

A idade mínima para os 
participantes do exame vol-
tado ao ensino fundamental 
é de 15 anos, na data da 
prova. Para o ensino médio, 
a idade mínima é de 18 anos 
completos. O Inep informa 
que a participação no Encceja 
Nacional 2022 é voluntária e 
gratuita. Não haverá, nesta 
edição, necessidade de apre-
sentação de justificativa de 
ausência para aqueles que se 
inscreveram mas acabaram 
não fazendo a prova da edição 
anterior (ABr).

Intenção de consumo avança 
pelo quinto mês consecutivo

Mesmo com o desafio da inflação e dos juros altos, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) 
apresentou, em maio, a quinta alta mensal consecutiva e a mais intensa do ano, de 4,4%
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emprego, a análise indica 
cautela quanto à perspectiva 
de consumo no curto prazo, 
com aumento de 47,8% para 
48,0% da parcela de famílias 
que pretendem reduzir suas 
compras nos próximos três 
meses.

As famílias que ganham até 
dez salários mínimos apre-
sentaram aumento mensal 
de 4,8% na intenção de 
consumo, enquanto entre 
as que ganham acima de dez 
salários o crescimento foi de 
2,8%. A economista da CNC, 
Catarina Carneiro da Silva, 
alerta que ambos os índices 
se encontraram abaixo do 
nível de satisfação, com 
destaque para as famílias de 
menor renda, por conta do 
maior impacto, das altas de 
preço de itens básicos em 
seus orçamentos (Gecom/
CNC).

em seus rendimentos, de-
vido ao crescimento das 
contratações no mercado 
de trabalho formal”.

Isso pode ser percebido 
pelo aumento de famílias 

que consideraram a renda 
melhor do que há um ano, 
atingindo 24,5%, a maior 
proporção desde maio de 
2020 (28,6%). Contudo, 
mesmo com melhor per-

Prévia da inflação oficial 
fica em 0,59% em maio

metrô (2,17%) e ônibus 
urbano (0,17%).

O segundo principal im-
pacto para o IPCA-15 veio 
dos alimentos e bebidas, 
que apresentaram varia-
ção de 1,52% na prévia de 
maio, com destaque para 
itens como leite longa vida 
(7,99%), batata-inglesa 
(16,78%), cebola (14,87%) 
e pão francês (3,84%), além 
das refeições fora do domi-
cílio (1,02%).

Saúde e cuidados pes-
soais tiveram a maior taxa 
na prévia do mês (2,19%), 
devido principalmente à 
alta de preços dos produtos 
farmacêuticos (5,24%). 
Habitação foi o único grupo 
com deflação (queda de pre-
ços): -3,85%. O resultado 
foi puxado pela queda de 
14,09% da energia elétrica. 
Os demais grupos ficaram 
entre o 0,06% de educação e 
o 1,86% de vestuário (ABr).
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OpiniãO

Eleições à vista
Eleições e lutas pelo 
poder à vista. Não 
podemos retroceder à 
velha república das 
bananas criada em 
1889. 

Novamente estamos 
vivendo um compli-
cado período eleito-

ral emotivo, com ataques 
sem objetividade nem clare-
za. Vale tudo pela conquista 
do palácio de Brasília. Os 
rumos do Brasil são con-
fusos devido à falta de um 
querer coeso pelo bem da 
nação. Não há uma visão de 
futuro próspero e indepen-
dente, e falta bom preparo 
da população para a vida.

Acontecimentos mundiais 
em aceleração tumultuam a 
economia e finanças. Seriam 
apenas consequências de 
decisões atabalhoadas que 
agora recaem sobre a so-
ciedade, ou sinais de uma 
surda guerra econômica 
que vai minando o dinamis-
mo da economia mundial, 
emperrando o consumo e a 
produção? Um emaranhado 
monetário e cambial gerado 
pela cobiça, que agora está 
enfrentando as tormentas 
geradas ao longo dos mi-
lênios.

Numa guerra como a da 
Ucrânia não se sabe qual 
será a tendência e quais os 
interesses envolvidos. Blo-
cos de países atuam de for-
ma indireta. A China parece 
preocupada com o golpe no 
comércio globalizado, pois 
quer continuar produzindo, 
exportando e ampliando 
sua reserva, e na medida 
em que a guerra avança, vai 
afetando a sua economia. 
Até onde isso poderá ir para 
que não caia numa situação 
inimaginável, que no dizer 
do presidente Xi Jinping 
pode e deve ser evitada.

O mundo passa por uma 
guerra dramática e peri-
gosa: a guerra monetária 
e cambial, pois envolve 
poderosos interesses e o 
poder de criar dinheiro 
aceito por todos. É um 
sistema bem engendrado 
que envolve a confiança e 
a crença no dinheiro garan-
tido por governos e armas. 
Mesmo assim, crises foram 
inevitáveis, por falta ou por 
excesso de dinheiro. 

Guerras econômicas, fi-
nanceiras, cambiais, ou seja, 
o uso e abuso geopolítico do 
dinheiro. Estão presentes 
agora, no cenário econômi-
co, as incoerências do siste-
ma. Como saná-las de forma 
que o mundo possa viver 
em paz e progresso? Como 

a globalização econômica 
poderia estar separada do 
poder? O que aconteceria se 
os juros do FED tendessem 
para 4% a 5%? 

O dinheiro se posicionou 
como fonte de poder, acima 
da economia da produção, 
consumo e administração 
dos recursos disponíveis 
para atendimento das ne-
cessidades dos seres hu-
manos sem a miséria das 
massas que tem sido perma-
nente, impondo ambiente 
propício à jogatina que se 
tornou mais importante 
do que as necessidades da 
sociedade, gerando desa-
bastecimento e caos. 

O que se pode esperar 
disso e como estabelecer 
uma trajetória menos con-
flitante?

Educar tem início na 
responsabilidade com a 
procriação. Pais e mães têm 
o dever de dar bom preparo 
para os filhos gerados. A mí-
dia também tem sua parcela 
nesse alvo. 

A escola mais ainda, pois 
ela existe para formar ge-
rações aptas para respon-
der pelo futuro, para não 
cairmos na vala comum da 
renhida luta pela sobre-
vivência, na vida vazia de 
sentido sem consideração 
pelos outros, sem o mútuo 
apoio para a evolução huma-
na e melhora das condições 
gerais de vida. A mulher que 
é mãe tem nas mãos o futuro 
da humanidade pela espécie 
de filhos que atrai e pela boa 
qualidade do preparo para a 
vida que lhes concede.

Ao ler livros inspiradores 
sobre a vida, os jovens se 
tornarão fortes para dar 
sua contribuição para a 
melhoria geral.  A vida é 
regida pelas leis universais 
da Criação. Conhecendo-as 
e respeitando-as, tudo dará 
certo. As mães devem ser 
severas com seus filhos exi-
gindo uma retribuição por 
tudo o que recebem, pois 
só assim eles aprenderão 
a dar valor ao que têm e a 
se esforçar para alcançar 
seus objetivos com garra, 
discernimento e bom senso 
intuitivo. 

Para Abdruschin, autor 
de Na Luz da Verdade Men-
sagem do Graal, “um pre-
sentear unilateral, porém, 
sem exigir retribuição, só 
traz, de acordo com as leis 
da Criação, paralisações 
e distúrbios, conforme se 
evidencia em tudo, inclusive 
no corpo terreno”.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br)  
e (www.library.com.br).  

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Reconhecimento facial: ataque à 
privacidade e prejuízos a inocentes
A Clearview AI é uma empresa americana que presta um serviço que permite que clientes, incluindo 
forças policiais, carreguem uma foto e vejam se ela corresponde a alguma das fotos que a Clearview AI 
tem em seu banco de dados. 

eternalcreative_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A empresa não só permite a iden-
tificação dessas pessoas, mas 
também pode monitorar seu 

comportamento, oferecendo serviços 
desse tipo.  

A empresa tem 20 bilhões de ima-
gens, muitas delas obtidas nas redes 
sociais, sem autorização das pessoas 
retratadas; isso atraiu a atenção das 
autoridades britânicas, que acabaram 
determinando que a Clearview retire 
de sua base de dados as imagens de 
residentes no Reino Unido, além de pa-
gar uma multa de 7,5 milhões de libras, 
cerca de 50 milhões de reais, por violar 
o direito das pessoas à privacidade.

A empresa também teve problemas 
nos Estados Unidos, tendo sido obri-
gada, no início deste mês, a deixar 
de oferecer seus serviços de reco-
nhecimento facial para empresas e 
pessoas, como parte de um acordo 

com a American Civil Liberties Union.

Não se pode deixar de reconhecer 
que o reconhecimento facial pode ser 
muito útil para a sociedade como um 
todo; o que se espera é que ela continue 
a ser aperfeiçoada e usada apenas quan-

do houver certeza de que não causará 
problemas, especialmente os relativos 
à privacidade e falsos positivos, que 
podem inclusive levar pessoas à prisão.

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Programa de bolsas para incentivar presença 
feminina na área de tecnologia
@O Santander Universidades, em parceria com a F1RST, abre inscrições para 

o programa Code Girls 2022, voltado para mulheres que têm  interesse na 
área e desejam trabalhar com programação. A iniciativa faz parte da campanha 
#PraTodasElas e oferece 10 mil bolsas com garantia de 20 vagas de contratação 
imediata pela F1rst. O objetivo é estimular a inclusão e promover a capacitação ex-
clusiva para mulheres entusiastas em T.I (www.santander.com.br/universidades).

Questor automatiza folha de pagamento 
@A execução da folha de pagamento é uma etapa inerente a qualquer organização, 

independentemente de seu porte ou segmento. Pensando nisso, a fim de apoiar 
as empresas nessa obrigação trabalhista, a Questor, especialista em softwares de alta 
performance para contabilidade e ao mercado corporativo, disponibiliza sua solução 
Folha de Pagamento de forma totalmente automatizada. Por se tratar de uma etapa 
complexa e onerosa, a plataforma tem o intuito de deixar esse processo mais leve, 
facilitando o dia a dia dos profissionais de escritórios de contabilidade ou empresas 
que executam essa demanda internamente. A grande novidade é que a Questor está 
agregando novas funcionalidades à ferramenta, envolvendo, por exemplo, uma área de 
trabalho específica para atividades relacionadas às férias (https://www.questor.com.br/).

e benefícios, além de esclarecer dúvidas das participantes. As interessadas 
podem se inscrever pelo link (https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=DmBElwQ-Lkm6oSXsJFxvEO3O6Rt_rpxIudTU0iHgUNNUQTk2Mk-
FLNEdQM01COVFTQTVSUzNCSFJIQi4u).

Empresa abre 30 vagas em home office e 
aposta na diversidade regional
@A crise na geração de empregos no país parece não se refletir em alguns setores 

da economia. Responsáveis por detalhar, para o mercado varejista, o potencial 
de consumo de determinadas localidades, e assim fornecer dados precisos para 
abertura de um negócio, as empresas de geomarketing estão em busca de mão de 
obra para fazer frente ao crescimento desse tipo de demanda. A Geofusion, uma 
das maiores neste segmento, pretende dobrar, até final deste ano, o número de 
funcionários. A ideia é contratar profissionais de diversas regiões do país, dentro 
do modelo home office, para que atuem justamente em suas cidades de origem. 
Os novos contratados contam com todos os benefícios, independente da região. 
Temos o vale alimentação flexível, que permite que escolham como gastar o valor 
disponibilizado, plano de saúde, odonto e transporte sempre que necessário, além 
da cobertura com as despesas de internet.

A tecnologia como ponto de urgência nas 
Eleições 2022

No dia 2 de outubro de 2022 mais de 
148 milhões de brasileiros e brasileiras 
aptos a votar irão às urnas para esco-
lher o próximo presidente, governador, 
senador, deputados federais e estadu-
ais. Mesmo sem ainda poderem fazer 
campanha ‘oficialmente’, os principais 
candidatos já são conhecidos. Não 
sabemos ainda os planos de governo e 
propostas, mas com certeza um ponto 
precisa ser colocado como urgente: a 
adoção de novas tecnologias. 

Hoje, a transformação digital é vista 
como um item de primeira necessida-
de. Tanto quanto mais restaurantes 
populares, água de melhor qualidade, 
energia, moradia e saneamento bási-
co. A tecnologia hoje está em tudo e 
permite que os cidadãos tenham mais 
segurança e conforto, por exemplo, o 
que resulta em uma melhor qualidade 
de vida. Já a administração pública é 
capaz de ser mais eficiente, consciente 
e inteligente, reduzindo principalmen-
te custos com processos defasados, os 
automatizando. 

É o conceito de smart cities colo-
cado em prática e podendo ajudar o 
caos que se instalou principalmente 
depois do início da pandemia. A 
urgência é absoluta e os governos 
precisam prepará-las para o futuro. 
De acordo com a OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), no ano de 2050 seremos 
nove bilhões de pessoas no planeta, 
sendo 70% concentradas nos centros 
urbanos. Se considerarmos que hoje 
as grandes cidades já consomem mais 
de 75% da energia produzida e emitem 
80% dos gases do efeito estufa, como 
será daqui a 20 ou 30 anos? 

Tecnologia para muitas pessoas 

se falta muito para que a quarta maior 
cidade do mundo em população tenha 
os recursos acima, imagine a situação 
das menores. 

Há algumas em que a telefonia celular 
ainda nem chegou direito! A esperança 
é que 2022 seja o ano do 5G, com gran-
des cidades tendo acesso até julho, e a 
rede se estender pelo interior. Mas já se 
prepare para os atrasos. O sinal da TV 
digital, que começou a ser transmitido 
em 2007, hoje ainda não chegou em mais 
da metade dos municípios brasileiros. 

E o 5G será fundamental para o 
avanço da popularização das smart 
cities. Elas usam a Internet das Coisas 
(IoT) para coletar dados em tempo 
real e entender melhor as mudanças 
de padrões, respondendo com soluções 
mais rápidas e de baixo custo. Será 
possível ter uma melhor experiência 
digital com maior velocidade de up-
load e download de dados, tempos de 
latência muito curtos e a capacidade 
de conectar milhares de dispositivos 
ao mesmo tempo, o que transformará 
profundamente nossas cidades. 

Pense na possibilidade de usar as 
soluções digitais e tecnologia de da-
dos para melhorar significativamente 
vários indicadores-chave de qualidade 
de vida. Tudo isso será realidade se os 
próximos governantes levarem a sério 
a transformação digital! Pesquise se 
os seus candidatos têm nos planos de 
governo iniciativas que estimulem o 
avanço das cidades digitais. O futuro 
do uso da tecnologia no Brasil está nas 
nossas mãos. 

(Fonte: João Moretti é consultor na área de 
tecnologia, CEO da Moretti Soluções Digitais, 

presidente da ABIDs e fundador e sócio das 
startups AgregaTech, AgregaLog, Rodobank, Paybi 

e outros. Mais informações no linkedin).

ainda é vista como um custo, não um 
investimento. E candidatos, movidos 
pela sede populista, acabam levando 
mais a sério medidas de adoção rápida 
(ou megalomaníacas) do que algo que 
poderá, literalmente, preservar recursos 
naturais e tornar as cidades mais sus-
tentáveis. Segundo o Ranking Connec-
ted Smart Cities, que avaliou todas as 
cidades brasileiras com mais de 50 mil 
habitantes, São Paulo foi considerada a 
cidade mais inteligente do Brasil. 

Uma smart city exemplar tem aplica-
ções que vão desde o monitoramento 
da qualidade do ar, uso de energia e 
iluminação pública, estacionamento 
inteligente, gerenciamento de grandes 
concentrações de pessoas. Isso leva a 
um tempo de trânsito e deslocamento 
menores, resposta a emergências ace-
lerada e custos de saúde reduzidos. 
Menor consumo de água, resíduos não 
reciclados e emissões de gás nocivos. E 
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João Moretti

Processo de treinamento e mentoria 
@Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2022 do Grupo 

NC, conglomerado que tem como principal empresa a EMS, maior labo-
ratório farmacêutico no país. Com duração de até dois anos e possibilidade de 
efetivação, a iniciativa propõe aprendizado e imersão para os 40 jovens talentos 
que forem selecionados pela organização. Para participar, o interessado deve 
preencher um formulário por meio deste site, até 5 de junho, período que 
compreende avaliação de perfil e também etapa de gamificação. O processo 
segue com dinâmicas de grupo, entre 13 e 14 de junho (http://share-rh.rds.
land/programa-de-estagio-grupo-nc-2022).

Vivo está com cem vagas abertas para 
Mulheres em Áreas Técnicas 
@A Vivo abre cem vagas para seu Programa Mulheres em Áreas Técnicas. 

As oportunidades são para a cidade de São Paulo (SP) para atuar nas 
funções de técnicas de campo, como instalação e manutenção na casa do 
cliente. No dia 13 de junho, a Vivo vai realizar o Empodera Técnicas, uma 
feira de recrutamento virtual e interativa com a participação de colabora-
doras da área falando sobre suas experiências, detalhando a oportunidade 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

GLEDSON HENRIQUE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/137.FLS.167V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de novembro de mil novecentos e noventa (25/11/1990), residente e domiciliado Rua 
Arraial de São Bartolomeu, 684, CEP:08290-190, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ivonete Pereira. KELLY GONÇALVES DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.227-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e sete (15/04/1987), 
residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 684, CEP:08290-190, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides de Almeida e de Maria Aparecida 
Gonçalves de Souza.

LEANDRO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.060-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e setenta e sete (20/08/1977), residente 
e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 65, apartamento 32-A, CEP: 08253-250, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir Lopes da 
Silva e de Marinalva de Oliveira Silva. RENATA ELISABETE SILVA, estado civil 
solteira, profissão assistente financeira, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/007.FLS.178-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e setenta e seis (22/11/1976), residente e domicilia-
da Rua Isidoro de Lara, 65, apartamento 32, CEP: 08253-250, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Silva e de 
Laurita Francisca de Souza Silva.

MARCELO LUZ FERREIRA, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/295.FLS.009V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (22/07/1985), residente e 
domiciliado Rua Serra de São Domingos, 18, casa 03, CEP: 08290-370, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldo Ferreira e de Maria Luz Ferreira. NÍVEA 
GUIMARÃES DA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente, nascida no Subdistrito 
Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.090V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (13/05/1984), residente e 
domiciliada Rua Gonçalves Dias, 332, B, CEP: 06786-270, Jardim Margarida, Taboão 
da Serra, neste Estado, Taboão da Serra, SP, filha de Adão Guimarães da Silva e de 
Lindalva Guimarães da Silva.

DANIEL DOS PASSOS LIMA, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/340.FLS.206 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (11/08/1998), residente e domici-
liado Rua 18 de Abril, 1194, CEP: 08226-021, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonino Alves de Lima e de Nelcy Orsi dos 
Passos. ESTÉFANI PEIXOTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão call center, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/384.FLS.112-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de dois mil (19/09/2000), resi-
dente e domiciliada Rua Campos Cerrados, 437, casa 02, CEP: 03587-050, Cidade 
Líder, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Isaac Gonçalves da Silva e de Sueli 
Peixoto da Silva.

VALDINEI SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante de pedreiro, nas-
cido em Buerarema, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.243 ITATINGUI-ACERVO 
DE ARATACA/BA), Buerarema, BA no dia quinze de setembro de mil novecentos 
e setenta e sete (15/09/1977), residente e domiciliado Rua Esperança, 2295, CEP 
08226-024, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Valter Lessa da Silva e de Adelina Soares Souza. VALDINETE SILVA LIMA, 
estado civil solteira, profissão cuidadora de criança, nascida em Recife, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/024.FLS.212 6º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e nove (24/11/1979), 
residente e domiciliada Rua Esperança, 2295, CEP 08226-024, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira de Lima e de 
Edinete Maria da Silva Lima.

ALEXANDRE AGUIAR SANCHEZ, estado civil solteiro, profissão administrador, nasci-
do no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.298-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta (13/11/1980), 
residente e domiciliado Travessa Particular Pires do Rio, 34, CEP 08240-090, Jardim 
Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo Sanchez Perez e de Maria 
Helena Aguiar Sanchez. RAFAEL MESSIAS CARREIRO TORRES, estado civil solteiro, 
profissão consultor de vendas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/079.FLS.146 ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/12/1984), residente e domiciliado Travessa Particular Pires do Rio, 34, CEP 08240-
090, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Cicero Torres e de 
Roseli Aparecida Carreiro Torres.

DANIEL ZIMIANI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/107.FLS.094 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (08/08/1988), residente e domiciliado 
Rua Onofre Jorge Velho, 263, CEP:08280-330, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Wanderley Batista da Silva e de Aparecida do Carmo Zimiani da Silva. 
KELLEN MERIKO NISHIKAWA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/404.FLS.240 1º SUBDISTRITO GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(23/11/1987), residente e domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 369, CEP:08280-
420, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Nishikawa e de Ilma 
Elias de Mello.

MACIEL DE MELO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, PE 
no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (08/08/1975), residente e 
domiciliado Estrada Aricanduva, 14, B, CEP: 08370-160, Jardim São Gonçalo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Vicente Ferreira e de Maria Jose Ferreira. LILIAN 
MACHADO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em San-
to André, neste Estado (CN:LV.A/009.FLS.167-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e 
seis (25/08/1976), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 14, B, CEP: 08370-160, 
Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Vidal de Oliveira e de 
Eva Vilma Machado.

RAPHAEL MOITINHO DE AMORIM, estado civil divorciado, profissão radialista, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (10/11/1986), residente e domiciliado Rua Roque Palmieri, 618, 
casa 02, CEP:08285-170, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Manoel de Amorim e de Laudenice Moitinho Caitité de Amorim. MICHELI ALVES DE 
OLIVEIRA TOMAZ, estado civil divorciada, profissão gerente, nascida no Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (11/11/1989), residente e domiciliada Rua Roque Palmieri, 618, casa 
02, CEP:08285-170, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Tomaz 
e de Isilda Alves de Oliveira.

GILMAR GOMES DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido em Serra Talhada, Estado de Pernambuco, Serra Talhada, PE no dia vinte e 
sete de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (27/07/1985), residente e domiciliado 
Rua Aramar, 54, CEP 08210 410, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
GILberto Gomes de Lima e de Gilvanete Maria da Silva Lima. FERNANDA SANTOS 
FERRAZ DE MELO, estado civil solteira, profissão empresária, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/102.FLS.083V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (19/12/1987), residente e domiciliada Rua Aramar, 
54, CEP 08210-410, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hermes Ferraz 
de Melo Filho e de Maria Cesaria dos Santos.

JEFERSON NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.229-
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (05/06/1995), residente e domiciliado Viela Boa Vista, 53, A, CEP: 08245-055, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Gama dos Santos 
e de Andréa Nascimento dos Anjos. ANE CAROLINE DE JESUS VIEIRA MAIA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/140.FLS.179-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e no-
venta e cinco (04/06/1995), residente e domiciliada Viela Boa Vista, 53, A, CEP: 
08245-055, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Vieira 
Maia e de Simone da Silva de Jesus.

MERQUIZEDEQUE LOURENÇO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão au-
xiliar de enfermagem, nascido em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/086.FLS.203-SÃO LOURENÇO DA MATA/PE), São Lourenço da Mata, PE no 
dia vinte de abril de mil novecentos e setenta e dois (20/04/1972), residente e domicilia-
do Rua Alzira Livramento Marzagão, 89, CEP:08240-060, Jardim Liderança, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lourenço dos Santos e de Luzia Maria dos Santos. 
KÁTIA APARECIDA FARIA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/061.FLS.099-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de 
mil novecentos e setenta e dois (16/10/1972), residente e domiciliada Rua Alzira Livra-
mento Marzagão, 89, CEP:08240-060, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Pinto Faria e de Maria Aparecida Faria.

WILLIAM SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão assistente de T.I, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/233.FLS.259-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (01/10/1995), residente 
e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 584, CEP: 08230-000, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ailton Souza dos Santos e de Ana Regina 
Fermino dos Santos. KELLY KRISTINA AMARAL DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/204.FLS.198-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (22/04/1994), residente e domiciliada Rua Panambi, 91, casa 02, 
CEP: 08230-240, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga 
de Souza e de Nilza Aparecida Amaral.

JOSÉ AUGUSTO TENÓRIO BUGARIM, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia, Feira de Santana, BA 
no dia oito de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (08/10/1966), residente e 
domiciliado Travessa Madalena Casulana, 01, CEP:08290-435, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vitoria Tenório Bugarim. MARIA DO SOCORRO SAN-
TOS SOUZA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Itajuípe, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.153-ITAJUÍPE/BA), Itajuípe, BA no dia quinze de junho de 
mil novecentos e oitenta e um (15/06/1981), residente e domiciliada Travessa Madalena 
Casulana, 01, CEP:08290-435, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Bento de Souza Filho e de Valdete Ribeiro dos Santos.

WELINGTON VIEIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão técnico de enferma-
gem, nascido em Barro Preto, Estado da Bahia, Barro Preto, BA no dia vinte de se-
tembro de mil novecentos e setenta e um (20/09/1971), residente e domiciliado Rua 
Italina, 203, apartamento 202, CEP 08290-705, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Vieira da Silva e de Maria Quita Lima. THAIS DE SOU-
ZA MONTEIRO, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (10/12/1988), residente e domiciliada Rua Italina, 203, apartamento 
202, CEP 08290-705, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinal-
do Monteiro e de Sonia de Souza.

ALMIR DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Cristino 
Castro, Estado do Piauí (CN:LV.A/006.FLS.029 CRISTINO CASTRO/PI), Cristino Cas-
tro, PI no dia primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e quatro (01/07/1964), 
residente e domiciliado Rua Amanari, 371, CEP: 08247-060, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Expedito Dias da Silva e de Maria de Lourdes Dias da 
Silva. MARIA LUISA DIAS DA ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Cristino Castro, Estado do Piauí (CN:LV.A/001.FLS.279 CRISTINO CASTRO/PI), 
Cristino Castro, PI no dia onze de julho de mil novecentos e setenta e seis (11/07/1976), 
residente e domiciliada Rua Amanari, 371, CEP: 08247-060, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Enedino Marques da Silva e de Maria Pereira da Rocha 
e Silva.

CÉLIO DA SILVA GERALDO, estado civil divorciado, profissão controlador de aces-
so, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil nove-
centos e setenta e cinco (19/08/1975), residente e domiciliado Rua Melisso, 46, casa 
01, CEP: 08240-710, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Geraldo e de Maria Aparecida da Silva Geraldo. CLEIDE SANTOS DO NASCIMEN-
TO, estado civil divorciada, profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (06/08/1974), 
residente e domiciliada Rua Melisso, 46, casa 01, CEP: 08240-710, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Severo do Nascimento e de Ivonete 
Santos do Nascimento.

BRUNO DE ALENCAR CARVALHO, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/392.FLS.051V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
dezembro de dois mil (12/12/2000), residente e domiciliado Rua Savério Rocchi, 18, 
casa 02, CEP 08275-480, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Renato de Jesus Carvalho e de Maucilia Costa de Alencar. GABRIEL-
LA NOVAES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nas-
cida no Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.250-VILA 
NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de dois mil e quatro 
(10/01/2004), residente e domiciliada Rua Savério Rocchi, 18, casa 02, CEP 08275 480, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednalvo Batista 
de Souza e de Mariza Bispo de Novaes.

SILVIO EDUARDO SCOTTI FERREIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil 
novecentos e setenta e três (21/08/1973), residente e domiciliado Rua Guaiquiçá, 169, 
CEP:08220-160, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Manoel de Sousa Ferreira e de Albani Marlene Scotti Ferreira. RAQUEL PAZIN 
SILVEIRA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida no Subdistrito Cerquei-
ra César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e 
sete (08/05/1977), residente e domiciliada Rua Guaiquiçá, 169, CEP:08220-160, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Dias Silveira 
e de Maria Aparecida Pazin Silveira.

CARLOS JÚNIOR DE MOURA BRITO, estado civil divorciado, profissão vigilante, nas-
cido em Pereiro, Estado do Ceará, Pereiro, CE no dia doze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta (12/01/1980), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2661, aparta-
mento 252-B, CEP 08210 791, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos 
de Castro Brito e de Maria das Graças de Moura Brito. MARIA DO CARMO VIEIRA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, nascida em Uauá, 
Estado da Bahia, Uauá, BA no dia dez de março de mil novecentos e setenta e nove 
(10/03/1979), residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 2661, apartamento 252-
B, CEP 08210-791, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Vitor da Silva e de 
Maria Helena Vieira.

RUDSON DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante de cozinha, nasci-
do em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/056.FLS.103-POÁ/SP), Suzano, SP no dia vinte 
e oito de agosto de mil novecentos e noventa e seis (28/08/1996), residente e domicilia-
do Rua Agrimensor Sugaya, 1210, bloco 05, apartamento 45, CEP: 08260-030, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Edson Teixeira de Souza e de Iraci Bene-
dita da Silva Souza. MARIELLEN SOARES GONÇALVES, estado civil solteira, profis-
são atendente de telemarketing, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado 
(CN:LV.A/447.FLS.149-1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São 
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (22/09/1995), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 18, CEP: 08370-160, 
Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Rodrigues Gonçal-
ves e de Maria Marli Soares.

SOSTHENES OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido em 
Itapetinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/071.FLS.237 ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no 
dia dezenove de agosto de mil novecentos e sessenta e sete (19/08/1967), residente 
e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 181, CEP 08260-220, Jardim Cibele, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Augusto Santos da Luz e de Creuza Oliveira dos Santos. RITA 
DE CÁSSIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em 
Ubaitaba, Estado da Bahia, Ubaitaba, BA no dia dois de outubro de mil novecentos e 
sessenta e seis (02/10/1966), residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 121, CEP 
08260-220, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco dos 
Santos e de Maria José da Silva.

JONATAS CANTÃO RAMOS, estado civil solteiro, profissão analista de logística sê-
nior, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/090.FLS.195 VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(26/12/1988), residente e domiciliado Rua Iná, 253, CEP:08290-530, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jonas da Silva Ramos e de Maria Cleuza Gomes Cantão Ramos. 
ÉRIKA SAYURI HAYASHI, estado civil solteira, profissão analista financeira, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/072.FLS.189 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (17/12/1983), residente e domiciliada 
Rua Iná, 253, CEP:08290-530, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Takeshi 
Hayashi e de Elisa Fumino Hayashi.

CLAUDINEI SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/030.FLS.082-BOM JESUS DA LAPA/
BA), Bom Jesus da Lapa, BA no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (15/02/1988), residente e domiciliado Rua Zituo Karasawa, Travessa Esperança, 
69, CEP: 08260-120, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos de Jesus 
Santana e de Clarice Santos Santana. ROSILENE ALMEIDA BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Minas Novas, Estado de Mi-
nas Gerais (CN:LV.A/301.FLS.065V-ITAQUERA/SP), Minas Novas, MG no dia dezoito 
de março de mil novecentos e oitenta e dois (18/03/1982), residente e domiciliada Rua 
Zituo Karasawa, Travessa Esperança, 69, CEP: 08260 120, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joaquim do Carmo Soares Barbosa e de Maria da Penha Almeida 
Barbosa.

RENATO NOGUEIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/187.FLS.158 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de agosto de mil novecentos e noventa e três (10/08/1993), residente e domi-
ciliado Rua Liderança, 285, CEP 08220-600, Jardim Liderança, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Romão Nascimento e de Wanda Nogueira Nascimento. KETLLEN 
BRITO DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão técnica de nutrição, nascida 
no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.132-PARI/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e quatro (29/03/1994), re-
sidente e domiciliada Rua Liderança, 285, CEP 08220-600, Jardim Liderança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ivo Gomes de Carvalho e de Joelina Aquino 
Brito de Carvalho.

THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão analista de ope-
rações, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.011-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
seis (12/10/1986), residente e domiciliado Rua Elizabeth Simões, 104, CEP:03812-
025, Vila Santa Inês, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Aristeu Lopes de Almeida 
e de Maria José Ferreira de Andrade. BIANCA DA SILVA MAURO, estado civil sol-
teira, profissão pedagoga, nascida neste Distrito (CN:LV.A/153.FLS.022-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(20/11/1991), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 275, CEP:08225-210, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Mauro e de Edna Gomes da 
Silva Mauro.

ED CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão supervisor, nas-
cido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.268-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(19/12/1988), residente e domiciliado Rua Antônio Capuzzi, 168, apartamento 11-A, 
CEP: 08255 120, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Francisco Neri Pereira e de Maria Irami de Oliveira. LETÍCIA PAULINO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida no Subdistrito Indianó-
polis, nesta Capital (CN:LV.A/206.FLS.278V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (11/08/1989), residente e domiciliada 
Rua São Teodoro, 432, bloco C, apartamento 23, CEP: 08290 005, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio do Nascimento Oliveira e de Rosa Maria 
Paulino dos Santos Oliveira.

LUCAS MARTINS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.122 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e três (03/03/1993), residente e 
domiciliado Rua Pedro Feliciano, 271, CEP 08290-100, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Augusto de Carvalho e de Lucia Aparecida Pires Martins 
de Carvalho. BÁRBARA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão ana-
lista de autorizações, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/233.
FLS.160-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos 
e noventa e dois (12/03/1992), residente e domiciliada Rua Pedro Feliciano, 271, CEP 
08290-100, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Paulo de 
Oliveira e de Magda Santos de Oliveira.

DIEGO LEONARDO DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão administrador 
de redes, nascido neste Distrito (CN:LV.A/310.FLS.236 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e oito (31/05/1998), 
residente e domiciliado Rua Rio Canabrava, 242, CEP: 08215-550, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson Ferreira da Costa e de Miriam Barbosa da Silva 
Costa. JULIA CAVALCANTE CAPELOTTO, estado civil solteira, profissão analista 
de suporte técnico, nascida neste Distrito (CN:LV.A/378.FLS.018 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de dois mil (25/06/2000), residente e 
domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 596, CEP: 08247-025, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Peres Capelotto e de Adriane 
Cavalcante Capelotto.

MIKE HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/187.FLS.046 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e três (31/07/1993), residen-
te e domiciliado Rua Gonçalves Coelho, 24, casa 01, CEP:08247-056, Vila Santa Te-
resinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edineia de Oliveira. LARISSA FEIER 
FRANCISCO ANTUNES, estado civil solteira, profissão professora, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/312.FLS.244 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e noventa e oito (21/06/1998), residente e domiciliada Rua 
Inauini, 132, CEP:08246-055, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Evandro Carlos Feier Francisco Antunes e de Elandes Inacio da Silva 
Antunes.

KELVIN AUGUSTO DO AMPARO, estado civil solteiro, profissão agente de atendi-
mento, nascido neste Distrito (CN:LV.A/154.FLS.161V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e um (04/12/1991), re-
sidente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 118-B, CEP 08295-
230, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pompilio Domingos do Amparo e de 
Aleandra Aparecida da Silva. RAISSA GABRIELE DE MOURA NUNES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão gerente de recepção, nascida no Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A/360.FLS.259V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e três (12/05/1993), residen-
te e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 118-B, CEP 08295-230, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Nunes da Silva e de Sebastiana do 
Carmo de Moura.

ALTAMIRO RODRIGUES DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão soldador, nas-
cido em Distrito de Fidelândia, Município de Ataléia, Estado de Minas Gerais, Ataléia, 
MG no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (26/11/1967), 
residente e domiciliado Rua Azul da Cor do Mar, 17, CEP: 08225-610, Conjunto Habita-
cional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues de Sousa 
e de Auda Vieira de Sousa. JURACI BARROS HENGLER, estado civil viúva, profissão 
do lar, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP 
no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (04/02/1964), residen-
te e domiciliada Rua Azul da Cor do Mar, 17, CEP: 08225-610, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Pinto da Silva e de Maria da 
Penha Barros da Silva.

ALESSANDRO DA SILVA PATRICIO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de chur-
rasqueiro, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/744.FLS.149-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(18/12/1999), residente e domiciliado Rua Suzana de Melo, 896, CEP: 08245-160, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Ricardo Patricio e de Rosalva 
Ferreira da Silva Patricio. THAYNÁ CRISTINA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida neste Distrito (CN:LV.A/212.FLS.226V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (08/10/1994), 
residente e domiciliada Rua Suzana de Melo, 896, CEP: 08245-160, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jarbas Pedro dos Santos e de Cristiane Maria 
dos Santos.

MATHEUS MINHAQUI LACERDA, estado civil solteiro, profissão militar, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/060.FLS.251-14º DISTRITO DE RECIFE/PE), 
Recife, PE no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e um (24/07/1991), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 500, bloco 02, apartamento 85, 
CEP:08215 000, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Wanderley Lacerda e de 
Elizabete Minhaqui Ferreira. ROBERTA MELIM SILVA, estado civil solteira, profissão 
psicóloga, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/202.FLS.127-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e dois (09/05/1992), 
residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 500, bloco 02, apartamento 85, 
CEP:08215-000, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Veloso da Silva e de 
Maria Cecilia Viveiros Melim Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCO ANTONIO DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profis-
são engenheiro, estado civil divorciado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (18/07/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Lopes de Matos e de Marli de Souza Matos. A pretendente: KATIA 
YURI KATAYAMA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/11/1978), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Tacashi Katayama e de Rosa 
Kiyoko Katayama.

O pretendente: RICARDO BORGES BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/09/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marco Antonio 
Almeida Bastos e de Vera Lucia Ferreira Borges Bastos. A pretendente: JOSIANE 
SOUZA BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil. 
solteira, nascida em Osasco - SP, no dia (11/11/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista Bastos e de Josi Silverio 
de Souza Bastos.

O pretendente: BENEDITO APARECIDO BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/07/1961), 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filho de Jose Bueno da 
Conceição e de Benedita do Carmo de Jesus Oliveira da Conceição. A pretendente: 
RAQUEL SANCHEZ GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/07/1973), residente e 
domiciliada na Vila Invernada, São Paulo - SP, filha de Americo Sanchez Capilla e de 
Maria de Lourdes Gonçalves Sanchez.

O pretendente: CHIGOZIE MICHAEL OPARAUGO, de nacionalidade nigeriana, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (16/05/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Remigius Oparaugo e de Matilda 
Oparaugo. A pretendente: DORGENILDA PEIXOTO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão diarista, estado civil solteira, nascida em Garanhuns - PE, no dia 
(26/06/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Durval 
Peixoto dos Santos e de Maria de Franca dos Santos.

O pretendente: BENEDITO CARLOS CHAVES, de nacionalidade brasileira, profissão 
servidor público federal aposentado, estado civil divorciado, nascido em Piacatu - SP, 
no dia (15/02/1952), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Francisco Santos Chaves e de Bilda Augusta de Castro Chaves. A pretendente: 
LUCIANA HELENA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, 
estado civil divorciada, nascida em Maringá - SP, no dia (22/09/1975), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Guimarães de Andrade Filho 
e de Neusa Elena Gonçalves.

O pretendente: FABIO LOPES JORDÃO, de nacionalidade brasileira, profissão gerente 
de transportes, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/03/1978), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliane Lopes Jordão. 
A pretendente: LUCIANE MACIEL DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão 
corretora de imóveis, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/03/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edes Maciel de Araujo 
e de Lusinete Maciel de Araujo.

O pretendente: VINÍCIUS DOS REIS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de negócios, estado civil solteiro, nascido em Volta Redonda - RJ, no dia 
(06/03/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mar-
celo de Paula Ribeiro e de Claudia Pereira dos Reis Ribeiro. A pretendente: LUANA 
ALTOBELLO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/12/1995), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Moises Candido Ferreira da Silva e de Rosana 
Altobello da Silva.

O convivente: LEONARDO PRIMO MALUF, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/09/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leonardo Emilio 
Machado Maluf e de Cleiri Dinamar Bertelli Primo Maluf. A convivente: LORENA LIMA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (30/04/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Lima de Souza e de Maria Soeli da 
Costa Silva Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Tecnologia a favor 
da agilidade na 
construção civil

Tradicionalmente, 
a construção civil é 
considerada um setor 
pouco inovador

A McKinsey consta-
tou que a produ-
tividade no setor 

evoluiu apenas 1% ao ano 
nas últimas duas décadas, 
enquanto a indústria, de 
uma forma geral, cresceu 
3,6% ao ano, quando fa-
lamos em escala mundial. 
No Brasil, outra pesquisa 
da mesma consultoria 
mostra os baixos índices 
de produtividade: ao 
avaliar 100 megaprojetos 
no país, 80% tiveram au-
mento nos custos, além de 
atrasos de quase 20 meses 
na entrega. 

Mas esse cenário muda 
diariamente e tenho o 
privilégio de afirmar que 
acompanho de perto essa 
transformação, contri-
buindo ativamente para 
essa evolução. Venho 
de uma família de enge-
nheiros, me formei em 
Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do 
Ceará em uma turma com 
120 estudantes dos quais 
apenas 14 eram mulhe-
res. Em minha trajetória 
profissional acompanhei 
diversas etapas da obra 
e presenciei como a falta 
de planejamento das equi-
pes e a pouca tecnologia 
disponível atrapalham as 
entregas. 

Há alguns anos, para fa-
zer um acompanhamento 
de um grande empreendi-
mento, por exemplo, eu 
passava cerca de três dias 
– isso mesmo: três dias! 
– desde a etapa de coleta 
de dados em campo, en-
trando em cada cômodo, 
de cada pavimento, para 
fazer as anotações – a 
mão – para depois chegar 
no escritório, passar todas 
as informações para o 
computador, compilar os 
dados e assim gerar os 
relatórios. 

Sujeito, é claro, a erros 
humanos comuns, como 
uma digitação errada ou 
um registro rasurado. Em 
média, todo o processo 
levava cerca de oito dias 
úteis, considerando um 
grande esforço para entre-
gar da forma mais rápida 
possível. Lembrando que, 
depois de uma semana, 
todas essas informações 
já estavam desatualizadas, 
afinal a obra continuou a 
todo vapor, e o relatório 
que deveria auxiliar na to-
mada de decisão acabava 
perdendo o seu objetivo. 

A falta de inteligência 
nesse processo sempre 
me incomodou. Tinha 
que ter outra forma de 
fazer isso, mais rápida, 
prática e eficiente.  Além, 
é claro, da dificuldade em 
ganhar escala com todo 
esse processo feito de 
forma tão arcaica. Estu-
dando as possibilidades, 
conheci programas que 
facilitavam um pouco o 
processo, que poderiam 
ser acessados pelo tablet, 
o que ajudava, mas ainda 
não era o suficiente. 

Depois de muita pes-
quisa e estudo, utilizando 
a metodologia Lean, em 
parceria com os meus 
sócios, desenvolvemos 
uma tecnologia ágil que 

coleta os dados direto da 
obra, em tempo real com 
a execução. Os relatórios 
são gerados diretamente 
na plataforma e o que le-
vava oito dias agora pode 
ser acessado a qualquer 
instante.

Os princípios Lean são 
aplicados nas análises, o 
que reduz a variabilidade, 
diminui a possibilidade de 
ter erros ou informações 
duplicadas e os profissio-
nais têm, em um simples 
clique, todos os dados 
necessários para a tomada 
de decisão. Por meio da 
IOT (internet das coisas) 
o profissional faz o check-in 
com o seu próprio crachá 
ao chegar no local de 
trabalho, inicia sua ati-
vidade e indica quando 
a concluiu, recebendo a 
próxima. 

Dessa forma, é possível 
acompanhar de qualquer 
lugar a evolução de todas 
as etapas da obra, sugerir 
ajustes para o planeja-
mento e fazer consultas 
ao histórico de resultados. 
Além disso, para garantir 
que as atividades que 
estão sendo executadas 
sejam concluídas e pagas 
com qualidade, o siste-
ma ainda emite alertas 
liberando checklists para 
que a equipe de qualidade 
faça a verificação. Como 
resultado, a obra – equipe 
de campo e sala técnica – 
passa a ter os seus setores 
100% integrados e em 
tempo real. 

É fundamental consi-
derar que as tecnologias 
estão em constante evolu-
ção e na construção civil 
e isso não é diferente. Há 
cinco anos começamos 
a desenvolver a plata-
forma e todos os dias 
enxergamos melhorias. 
A integração com o BIM, 
por exemplo, permite aos 
usuários terem uma visão 
ampla e precisa de todas 
as etapas da obra. 

Com duas vezes mais 
aderência entre plane-
jamento e execução, os 
benefícios também in-
cluem 10% de ganho em 
velocidade de produção, 
15% em produtividade, 
5% de redução nos cus-
tos das obras, além da 
informação em tempo real 
durante todo o processo, 
já que tudo funciona de 
forma 100% digital. Sem 
passar o dia “apagando 
incêndios” com as infor-
mações necessárias, a 
gestão é otimizada e toda 
a equipe ganha tempo, po-
dendo se dedicar mais ao 
estratégico com a certeza 
de que o operacional está 
funcionando. 

A mudança na cons-
trução civil está a pleno 
vapor e quanto mais uti-
lizarmos as tecnologias 
disponíveis, mais tempo 
de qualidade teremos 
para pensar em melho-
rias, desenvolver novas 
ideias e colocar em prática 
projetos diferenciados. 
Inovação atrai inovação 
e precisamos disseminar 
essa prática cada vez mais 
no setor. Eu já comecei, 
e você?

(*) - Formada em Engenharia Civil 
pela UFC, com MBA em Gestão de 

Projetos da Poli/UFRJ e mestrado em 
Inovação Tecnológica e Propriedade 

Intelectual pelo PROFNIT-IFCE, é 
diretora de Operações da Agilean.

Juliana Quinderé (*)
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PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA LOURENÇO, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wanderly Lourenço da Paixão e de Fatima Omilia da 
Silva. A pretendente: THAIS REGINA CRUZ DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/04/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir dos Santos Silva e de 
Marleide Cruz dos Santos Silva.

O pretendente: PETERSON OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão vigilante, nascido em Osasco, SP, no dia (18/02/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria de Souza Santos e de Elisabete de 
Oliveira. A pretendente: JULIE DE QUEIROZ FILIPE, estado civil solteira, profissão 
massagista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renata Maria de Queiroz Filipe.

O pretendente: JOSÉ VALDEMIR AGUIAR PESSOA, estado civil solteiro, profissão fren-
tista, nascido em São José do Egito, PE, no dia (17/05/1982), residente e domiciliado no 
Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, filho de José Elias Pessoa e de Carmezita Aguiar 
Pessoa. A pretendente: ANA CLAUDIA ALVES, estado civil solteira, profissão agente 
comunitária de saúde, nascida em Varzelândia, MG, no dia (23/10/1984), residente e 
domiciliada no Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Alves 
e de Maria Anusiação Alves.

O pretendente: UILES LINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
motorista, nascido em São Gabriel, BA, no dia (13/05/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Braz dos Santos e de Dilma Lino dos Santos. A 
pretendente: BEATRIZ CRISTINA PEREIRA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Tony Wellington Figueredo Silva e de Irinéa Maria Pereira.

O pretendente: FLÁVIO DE LIMA VIANA, estado civil solteiro, profissão torneiro mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Reinaldo Viana e de Maria Aparecida Pereira de Lima. A 
pretendente: VIVIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adriana dos Santos.

O pretendente: ELCIO NUNES, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em 
Paranapuã, SP, no dia (05/10/1969), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jose Durval Nunes e de Hercilia Maria Nunes. A pretendente: MARIA APARECIDA 
DE SOBRAL, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
Altinho, PE, no dia (15/08/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Graciano Laurindo de Sobral e de Maria Vacelina de Sobral.

O pretendente: IVAN WENZ, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Rio 
Fortuna, SC, no dia (14/03/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Dorvaldo Wenz e de Irene Bonetti Wenz. A pretendente: MARIA DO CARMO DINIZ, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Cerejeiras, RO, no dia (04/01/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Madalena Diniz.

O pretendente: SANDRO LUCIO IVO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/02/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Ivan Ivo e de Miriam Lucia Trindade Ivo. A pretendente: PATRÍCIA AL-
VES, estado civil solteira, profissão funcionária pública municipal, nascida em Teresina, 
PI, no dia (07/11/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria do Carmo Alves.

O pretendente: MARCELO GIMENEZ, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (11/01/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Valdecir Gimenez e de Josefa Batista Gimenez. A pretendente: CLAUDIANE 
JERÔNIMO ARAÚJO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Igarape 
Grande, MA, no dia (01/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Bosco do Nascimento Araújo e de Francisca Jerônimo Araújo.

O pretendente: DANIEL MARCELO FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão líder 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/04/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Terezinha de Figueiredo. A pretendente: THIFFANY 
ASSIS LINARES SANTANA, estado civil solteira, profissão consultora de vendas, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Anderson Linares Santana e de Tarcis Maria de Assis Silva.

O pretendente: DAYLAN JESUS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão montador 
de móveis, nascido em Gandu, BA, no dia (20/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ozenildo Santana de Souza e de Maria de Lourdes de 
Jesus. A pretendente: GABRIELA LIMA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/08/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Teles da Silva e de Shirlei 
Domiciano Lima.

O pretendente: VALTEMIR SILVA BOSSA, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (21/06/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Bossa e de Ilda Ferreira da Silva. A 
pretendente: CHARLENE GRACE MARIANO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/05/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Mariano da Silva e de Eliete Pereira da Silva.

O pretendente: GUSTAVO ALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/2003), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Clecio Ferreira e de Juscelina Alves Feitosa. A pretendente: MARIA 
NADELI DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Jurema, PE, 
no dia (30/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Severino da Silva e de Maria Suely da Silva.

O pretendente: MAURÍCIO CORREIA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
estudante, nascido em Boa Vista do Tupim, BA, no dia (30/06/2000), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jonivaldo Guerra de Souza e de Cristina 
Maria Correia. O pretendente: RENAN PEDROSA DE LIMA, estado civil solteiro, 
profissão assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1996), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Barbosa de 
Lima e de Joventina Pedrosa.

O pretendente: LEONARDO ANTUNES TAVARES, estado civil solteiro, profissão con-
sultor técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1990), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Tavares da Silva e de Sueli Antunes 
Domingues Tavares. A pretendente: ANA PAULA DE BRITO BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão operadora de teleatendimento, nascida em Aroeiras, PB, no dia 
(26/09/1984), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Gomes Barbosa e de Irene de Brito Barbosa.

O pretendente: JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (22/05/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Pereira da Silva e de Luciene 
Henrique Teotonio. A pretendente: ANA BEATRIZ ASSUNÇÃO SALES, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/2002), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jocelmo de Jesus Sales e de 
Marineide Guedes Assunção.

O pretendente: EDUARDO OLIMPIO DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão 
mecânico de manutenção, nascido em Salvador, BA, no dia (13/02/1973), residente 
e domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Marinalva Olimpia de Sousa. 
A pretendente: ELIANA DE SOUSA ALVIM SANTOS, estado civil viúva, profissão 
farmacêutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1966), residente e domiciliada 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Elias Ferreira Alvim e de Maria do Carmo 
Sousa Alvim.

O pretendente: ÉVERTON RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
gerente financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1994), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Valderi Aparecido dos Santos e de Maria 
José Rodrigues dos Santos. A pretendente: MÍRIAN FREITAS DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de logística, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/2000), 
residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Admilson Geraldino 
da Silva e de Debora da Cunha Freitas.

O pretendente: DANIEL BASTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1993), residente e domiciliado na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Antonio Bastos do Nascimento e de Joana 
Darc Moura do Nascimento. A pretendente: JESSICA STEFANIE DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1991), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Nivaldo da Silva e de Patricia 
Mariana da Silva.

O pretendente: EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Leonardo Rodrigues dos Santos e 
de Maria Amancio dos Santos. A pretendente: SANDRA REGINA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Jose da Silva e de 
Rosimar Maria da Silva.

O pretendente: NATAN SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agnaldo Antonio dos Santos e de Claudilene Batista de Souza. 
A pretendente: SARAH DOS ANJOS MARQUES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativa, nascida em Mairiporã, SP, no dia (18/12/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson dos Anjos Marques e de Penha Aparecida 
Augusto Marinho de Almeida.

O pretendente: WILLIAM DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de engenharia, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1993), residente 
e domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Geraldo Cesar de Oliveira e 
de Marcia Santos Eduardo. A pretendente: MONICA AMARO DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão doceira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1995), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jose Raimundo Clemente do 
Nascimento e de Cassia Aparecida Amaro.

O pretendente: CARLOS SILVA SOARES, estado civil solteiro, profissão encanador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Jose Carlos Soares e de Marleide Batista da Silva. A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA LEVINO SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Campina Grande, PB, no dia (29/12/1983), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Florismundo Rodrigues da Silva e de 
Darcy de Lourdes Levino Silva.

O pretendente: JESSÉ FERREIRA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão chefe 
de logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria do Nascimento Cavalcante e de Lucineide do 
Nascimento Ferreira. A pretendente: NATACHA COUSSO DE QUADROS, estado civil 
solteira, profissão consultora de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Alves de Quadros 
Filho e de Claudia Aparecida Cousso.

O pretendente: KAIO ALVES DAS NEVES, estado civil solteiro, profissão marce-
neiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Neusivaldo Pereira das Neves e de Michele Alves da 
Silva. A pretendente: MAYARA MARQUES DE JESUS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Santo André, SP, no dia (25/12/1999), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Santos de Jesus e de Alessandra 
Marques da Costa.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão aten-
dente, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wellington Alves dos Santos e de Andrea de Sousa 
Silva. A pretendente: KAROLINE BRITO DE SANTANA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/09/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sidnei de Santana e de Ede Ane Brito dos Santos.

O pretendente: MARIO DA SILVA DANTAS, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Poá, SP, no dia (29/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Valmir Leite Dantas e de Maura da Silva. A pretendente: THALITA RAMOS 
QUEIROZ, estado civil solteira, profissão agente comunitária de saúde, nascida em Poá, 
Poá, SP, no dia (17/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Roberto Queiroz e de Josefa Ramos Queiroz.

O pretendente: HENRIQUE DE MELO SILVA, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Cicero da Silva e de Rita de Cassia Rosa de Melo. A pretendente: 
CRISTINA DE BRITO RIBEIRO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
Xique-Xique, BA, no dia (30/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rosineide de Brito Ribeiro.

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda 
de validade da Medida Provisória 892, que 
previa mudanças nestes procedimentos. A 

MP caducou no inicio de dezembro passado 
e, portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda 
não se deram conta desta mudança e podem 
incorrer nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos O papel da 
mentalidade ágil na 

transformação digital

“A pandemia veio 
para acelerar a 
transformação 
digital nas 
companhias”. 
Essa frase é 
constantemente 
abordada nas rodas 
de conversas entre os 
CEOs 

Entretanto, as empre-
sas estão começando 
a entender que se 

transformar digitalmente 
não é apenas trabalhar na 
nuvem ou criar aplicativos e 
sistemas. É principalmente, 
um processo de mudança 
de cultura. Para as empre-
sas terem sucesso em seus 
projetos de transformação 
digital, é preciso que a men-
talidade “Ágil” passe a fazer 
parte da rotina da empresa 
em toda a sua escalabilidade 
de ações.

Isso porque quando fala-
mos em transformação di-
gital, estamos falando além 
das questões tecnológicas. 
Por exemplo, quando uma 
empresa abre a possibili-
dade de home office aos 
seus funcionários, cria-se a 
oportunidade de contratar 
pessoas de qualquer lugar 
do Brasil e do mundo, inje-
tando na empresa pessoas 
de culturas e formações 
bem diversas. 

Faz parte da maturação 
digital das companhias 
conseguir interpretar que 
a transformação digital não 
é apenas tecnologia, mas 
sim, a mudança na forma 
de pensar e evoluir dentro 
da cultura organizacional. 
A mentalidade “Ágil” vem 
justamente para revolu-
cionar a forma de trabalhar 
das equipes. Para quem não 
sabe, em 2001, foi apresen-
tado um manifesto que era 
uma declaração de prin-
cípios que fundamentam 
o desenvolvimento ágil de 
software. 

Entretanto, nas décadas 
de 1980 e 1990 algumas 
companhias já utilizavam 
técnicas de “Scrum”, meto-
dologia de desenvolvimento 
ágil para criação de softwa-
res baseada em um proces-
so interativo e incremental. 
O “Scrum” é adaptável, 
rápido, flexível e eficaz, pro-
jetado para oferecer valor 
aos clientes durante todo o 
desenvolvimento do proje-
to. Neste conceito macro de 
agilidade, há dois objetivos 
estratégicos. O primeiro é 
buscar a excelência para o 
cliente e para o colaborador. 

O segundo visa simplifi-
car e escalonar a empresa. 
De forma geral, o conceito 
“Ágil” tem o intuito de 
auxiliar as empresas a 
buscarem soluções garan-
tindo uma resposta mais 
rápida aos clientes, por 
meio de produtos e servi-
ços. A agilidade nos ajuda 
a adaptar as necessidades. 

Um exemplo que podemos 
citar sobre empregar bem 
os conceitos de agilidade, 
são os bancos digitais. Essas 
companhias possuem uma 
mentalidade voltada para 
valores e princípio, com 
foco em proximidade com 
os clientes. 

As fintechs trabalham 
com ciclos curtos de entre-
gas, facilitando na antecipa-
ção de possíveis problemas, 
com respostas mais rápidas 
e validações constantes. O 
papel da agilidade dentro 
da transformação digital 
também está relacionado 
à estruturação das com-
panhias. Antigamente as 
estruturas eram separadas 
por departamentos: marke-
ting, comercial, financeiro 
etc. A mentalidade “Ágil”, 
horizontaliza essas estru-
turas, colocando pessoas de 
vários times atuando juntas. 

Desta forma, cria-se pe-
quenos grupos, trazendo 
a mentalidade de startups 
para dentro de grandes em-
presas, gerando respostas 
mais rápidas aos clientes e 
satisfação para os funcio-
nários. Além disso, quando 
se aplica essa horizontaliza-
ção, é necessário orquestrar 
os times de forma que um 
não passe por cima do ou-
tro, garantindo que esses 
grupos entreguem mesmo 
com ciclos menores.

Na cultura “Ágil”, quebrar 
projetos de um ano, para 
três meses é algo que faz 
parte de sua aplicação. 
Quando as empresas con-
seguem mudar essa forma 
de pensar as execuções 
dos projetos, pivotando se 
aquela ação está gerando 
valor ou não, começa-se a 
entender que a agilidade já 
faz parte da companhia. A 
metodologia de agilidade 
também emprega a questão 
da empatia. 

No mundo corporativo, é 
primordial entender qual 
o desejo do cliente para 
prover melhores produtos 
e serviços. As empresas 
que aplicarem a agilidade 
precisam se colocar no lugar 
dos usuários, pois hoje a 
experiência do consumidor 
é essencial para o sucesso 
dos negócios. Com isso, 
podemos concluir que a 
transformação digital e o 
conceito “Ágil” estão co-
nectados. As companhias 
que quiserem evoluir di-
gitalmente precisarão ser 
ágeis em todos os sentidos. 

Um hábito para virar um 
comportamento não tem 
tempo específico e cada 
empresa precisa enten-
der as suas necessidades 
internas e externas para 
aplicar a cultura de agili-
dade. Só desta forma que 
as empresas terão sucesso 
no mercado atual e com a 
velocidade das mudanças 
que impactam diariamente 
os seus mercados.

 
(*) - É Gerente de Agilidade da Meta

(**) - É Líder do LACE da Meta.

Dian Costa (*) e Fernando Ruano (**)

9www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 25 de maio de 2022

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS ANDRADE, profissão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Andrade e de Ana Paula dos San-
tos. A pretendente: ANDRESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 20/03/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alvaro da Silva e de Maria Neide Pereira.

O pretendente: KAIQUE DE SOUZA CAMPOS, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Aparecido Campos e de Maria Elena Oliveira 
de Souza Campos. A pretendente: BIANCA CARVALHO DA SILVA, profissão: cuida-
dora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lima da Silva e 
de Maria Beatriz Carvalho da Silva.

O pretendente: EZEQUIEL SANTOS FIGUEIREDO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/2002, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Uilson da Rocha Figueiredo e de Joildes dos Santos 
Figueiredo. A pretendente: FRANCINI VIDAL FRANCISCO, profissão: autônoma, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/2001, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Francisco dos Santos e de Everlin 
Vidal Brigatto.

O pretendente: HERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO, profissão: auxiliar de expedi-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Azevedo Ribeiro e de Edisonia 
Nunes dos Santos. A pretendente: THISSIANI PAULA FELIPE AVANZO DE MACÊDO, 
profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Cachoeira, BA, da-
ta-nascimento: 30/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacyr 
Antonio Avanzo e de Cirene Felipe.

O pretendente: RENAN GABRIEL DA SILVA SANTOS, profissão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reginaldo Araujo dos Santos e de Maria Ednalda 
dos Anjos Silva dos Santos. A pretendente: EMILLY VITÓRIA SILVA DE ARAUJO, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
09/04/2005, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Orlando Julio da Silva e 
de Nadjane Silva de Araujo.

O pretendente: MARCOS CHICCOLLI, profissão: técnico estatístico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1959, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Affonso Chiccolli e de Vanda de Araujo Chiccolli. A pretenden-
te: MARIA JOSE DE ANDRADE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Moacir Campos de Andrade e de Josefa Tenorio de Andrade.

O pretendente: GENIVAL BARAÚNA DE OLIVEIRA, profissão: técnico de telefonia, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 10/10/1970, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Genesio Baraúna de Oliveira e de 
Ana Regina da Silva Oliveira. A pretendente: CIBELE PAULA FIGUEIREDO, profis-
são: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/01/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Carlos Figueire-
do Filho e de Elci Maria de Assis.

O pretendente: JOÃO GILBERTO PEREIRA SAMPAIO, profissão: porteiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Claudionor Sampaio e de Josefa Julia 
Sampaio. A pretendente: MÁRCIA ADRIANA GONÇALVES, profissão: inspetora de alu-
nos, estado civil: solteira, naturalidade: Itu, SP, data-nascimento: 05/12/1969, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudionor do Espirito Santo Gonçalves e de 
Maria Helena Gonçalves.

O pretendente: LUIZ ALBERTO DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1983, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aparecida Luiza da Silva. A pretendente: FERNANDA ROSA DE 
SOUZA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Miranda de Souza e de Floraci Rosa de Souza.

O pretendente: JOSÉ WANDERLEY RAGO, profissão: designer gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1973, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Joacyr Wanderley Rago e de Irene Mendes Rago. 
A pretendente: IZAURA LINO SHAUSTZ, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helio Shaustz e de Helena Aparecida Lino dos 
Santos Shaustz.

O pretendente: JEFERSON MORALES, profissão: técnico de telecomunicações, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ari Morales e de Maria da Paixão de Souza 
Morales. A pretendente: SORAIA ARRAIS PEDROSA, profissão: empreendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Soares Pedrosa e de Francisca Arrais 
Pedrosa.

O pretendente: CHARLES LIMA DE SOUZA DA SILVA, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos de Souza da Silva e de Nair Lima. A 
pretendente: MAYARA DA SILVA SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Almir Santos e de Marilene Leite da Silva.

O pretendente: MACKSON ALMEIDA SOUZA SANTOS, profissão: multioperador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rafael Freitas Santos e de Jandira Almeida Sou-
za. A pretendente: NATHIELLEN NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 06/10/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Santos e de Jeann-
carla Soares do Nascimento.

O pretendente: IFEANYI SUNDAY ECHETABU, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Akwaeze-Nigéria, data-nascimento: 27/01/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Richard Echetabu e de Veronica Echetabu. A pre-
tendente: CAROLINE MARIA DE JESUS, profissão: atendente de telemarketing, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Normaci Maria de Jesus.

O pretendente: VICENTE MENDES, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Minas Gerais, data-nascimento: 01/08/1952, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Candida Fernandes e de Maria Izabel Portugal. A pretendente: 
JOANA DA SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Bahia, data-nascimento: 23/06/1962, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Cosme Bispo dos Santos e de Ernestina Moreira da Silva.

O pretendente: CICERO BENTO RIBEIRO, profissão: montador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/08/1975, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco Bento Ribeiro e de Aureni Bento Ribeiro. 
A pretendente: VÂNIA REGINA DOS SANTOS, profissão: atendente de lanchonete, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1978, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulino dos Santos e de Maria das 
Neves Santos.

O pretendente: ED CARLOS DA SILVA CARVALHO, profissão: supervisor de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1981, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Domingos Alves de Carvalho e de Uene 
Maria da Silva. A pretendente: BRUNA OLIVEIRA SERRA, profissão: vendedora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marluce Oliveira Serra.

O pretendente: ADELSINO RODRIGUES FIGUEIREDO, profissão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Felicina, MG, data-nascimento: 24/09/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Figueiredo e de Efigenia Rodrigues 
do Nascimento. A pretendente: ALDACI SILVA MACIEL, profissão: prendas domés-
ticas, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 09/03/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aloisio Maciel e de Maria Aleluia 
Silva Maciel.

O pretendente: JOSE RODRIGUES DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1980, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jose Francisco da Silva e de Josefa Maria da Silva. A 
pretendente: KELE DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA, profissão: supervisora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, data-nascimento: 07/10/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filha de Elizabete Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOEL NUNES AMARAL, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Anagé, BA, data-nascimento: 12/11/1974, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Gessé Saraiva Amaral e de Maria Nunes Amaral. 
A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raymundo Olimpio da Silva e de Elenir Jesus 
de Souza Silva.

O pretendente: UBIRATAN ALVES BEZERRA, profissão: segurança, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 02/07/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Eronildes Paulino Bezerra e de Rita Alves Bezerra. A preten-
dente: FRANCISCA LUCIA LIMA VITOR, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 28/11/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Vitor e de Raimunda de Lima Vitor.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS, profissão: gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1979, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Paulo César de Souza Martins e de Floraci dos Santos 
Martins. A pretendente: JOICE CRISTINA SILVA DOS SANTOS, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amarilio Alves dos Santos e de Carmelita Maria 
da Silva.

O pretendente: ISMAEL DAVI DOS SANTOS SILVA, profissão: técnico de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Andre da Silva e de Sandra 
Regina dos Santos. A pretendente: JAQUELINE PEREIRA BOHN, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcio Carlos Bohn e de Angelita Oliveira 
Pereira Bohn.

O pretendente: JOÃO PEDRO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/01/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Eduardo da Silva e de Sidneia Alves da Silva. A 
pretendente: PIETRA NATALY SANTOS AUGUSTO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/2003, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anderson Paulino Augusto e de Priscila 
Melo dos Santos.

O pretendente: MICHAEL POLICARPO DOS SANTOS, profissão: assistente de ven-
das, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ulisses Policarpo dos Santos e de 
Clarice Pereira dos Santos. A pretendente: ADRIÉLLE SILVA PEREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 21/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adeilson Pereira da Silva e de Eliana 
de Souza Silva.

O pretendente: DIEGO LIMA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Erasmo Carlos Lima dos Santos e de Marcia 
Regina da Silva. A pretendente: GISELE CRISTINA DA CONCEIÇÃO, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria da Guia 
Conceição.

O pretendente: LUIZ ALFREDO ARAUJO FERREIRA, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 10/04/1981, residente 
e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, filho de Luiz Carlos de Jesus Ferreira e de Giuza 
Pereira de Araujo. A pretendente: ANATILDES SILVA DE SOUZA, profissão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 06/09/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Bispo de Souza e de Annaenes 
da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DE PAULA SOARES, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Cruzeiro, SP, data-nascimento: 02/04/1950, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Norival Soares e de Teresinha Martins 
Soares. A pretendente: ARIVANIA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1962, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ari Alves da Silva e de Maria do Carmo 
Silva.

O pretendente: WEDERSON DA SILVA LIMA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 28/11/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Heleno de Siqueira Lima e de Maria Aparecida da Silva. A 
pretendente: DARA MARYELLI ELEUTERIO RODRIGUES, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Rodrigues e de Yara Regina 
Eleuterio Rodrigues.

O pretendente: JOÃO VICTOR NASCIMENTO, profissão: almoxarife, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Damião da Silva Nascimento e de Ales-
sandra Barbosa Olimpio. A pretendente: PATRICIA DA SILVA, profissão: assis-
tente fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosely Bernardina 
da Silva.

O pretendente: WANDERLEY SOUZA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Guarabira, PB, data-nascimento: 25/01/1974, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Fernandes da Silva e de Maria de Lourdes 
Souza da Silva. A pretendente: NEUZA CASTADELLE HONORATO, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Pérola, PR, data-nascimento: 22/02/1966, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemar Honorato e de Irene Castadelle 
Honorato.

O pretendente: MARCIO RODRIGUES VIEIRA, profissão: analista de TI, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Pinheiro Vieira e de Lucia Rodrigues 
Pinheiro Vieira. A pretendente: DAYANE CORREIA DA SILVA, profissão: esteticis-
ta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Correia da Silva e de Maria 
Silene Sousa da Silva.

O pretendente: RAMON BATISTA DOS SANTOS, profissão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1987, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Elson Morais dos Santos e de Ieda Oliveira Batista dos 
Santos. A pretendente: DAIANE CRISTINE PEREIRA DEOLINDO, profissão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1989, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Deolindo e de Rosemira da 
Silva Pereira Deolindo.

O pretendente: ESLEI DOS SANTOS MAGNO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1983, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Eduardo Guimarães Magno e de Maria Aparecida dos 
Santos Magno. A pretendente: PRISCILA MOTA RODRIGUES, profissão: assistente 
administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Antonio Rodri-
gues e de Eunildete Vieira da Silva Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL DE CASTRO SOUZA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 26/08/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Avanisio Alves de Souza e de Ivonete de Castro Souza. A 
pretendente: RAYANNE CANDIDO ANDRADE DE LIMA, profissão: assistente jurídica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1997, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elias Andrade de Lima e de Maria das 
Graças Candido de Lima.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1968, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Moises Pereira da Silva e de Maria do Socorro 
Nascimento da Silva. A pretendente: IVONETE CONSTANTINO SANTOS, profissão: 
controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimen-
to: 21/07/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Constantino 
Santos e de Maria da Gloria Matos.

O pretendente: ALEX FERNANDES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato da Silva e de Vera Maria Fer-
nandes. A pretendente: MILENE PEREIRA DA ROCHA, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dirson Ferrira da Rocha e de Ofélha Pereira 
da Rocha.

O pretendente: PAPA ABDOULAYE DIOUF, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Senegal, data-nascimento: 05/10/1981, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Sombel Diouf e de Fatou Diouf. A pretendente: 
DENISE GRACIELA DE OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS, profissão: vigilante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Renato Carneiro dos Santos e de 
Regiane de Oliveira.

O pretendente: BRUNO VALADARIS NOGUEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Orlando Vale Nogueira e de Luciene Valadaris. 
A pretendente: CINTIA KATHELENN DOS ANJOS, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sonia Patricia dos Anjos.

O pretendente: FRANCISCO MARTINS DA COSTA, profissão: zelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santa Quitéria, CE, data-nascimento: 02/07/1963, residente e 
domiciliado em Rio de Janeiro, RJ, filho de Pedro Martins da Costa e de Maria Galdino 
da Costa. A pretendente: RITA MARIA RIBEIRO DE MATOS DE CARVALHO, profis-
são: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 22/05/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Ribeiro de Matos e de Maria 
Ribeiro de Matos.

O pretendente: DÁRIO DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Arco Iris, SP, data-nascimento: 15/05/1953, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Irmão e de Francisca Alves Oliveira. A 
pretendente: REGINA MARIA SOARES LUZ, profissão: cozinheira escolar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 12/12/1966, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Airton Ferreira Luz e de Maria Ivany 
Soares Luz.

O pretendente: CLEBIO OLIVEIRA FLORENTINO, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Mombaça, CE, data-nascimento: 07/03/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Orlando Florentino e de Maria Aurinete de Oliveira Florentino. A pretendente: 
JANAINA FRANCIELE FERREIRA DA SILVA, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jair Dantas da Silva e de Sonia Ferreira.

O pretendente: WASHINGTON DA SILVA CABRAL, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jeronimo Gomes Cabral e de Joana Pereira da Silva 
Cabral. A pretendente: MÁRCIA REGINA DE FREITAS, profissão:, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Valmir de Freitas e de Rosina 
Faustino de Freitas.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA MEDEIROS, profissão: auxiliar técnico de 
automóveis, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose dos Santos 
Medeiros e de  Angela Maria Silva Medeiros. A pretendente: YASMIN MATHIAS, 
profissão: supervisora de cobranças, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Adriana de Mathias.

O pretendente: HWANCHEOL KIM, nascido na República da Coreia, no dia (22/05/1991), 
profissão freelancer, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Dongwhan Kim e de Youngchun Bae. A pretendente: MÔNICA SHIN 
HAE YOO, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (13/02/1990), profissão analista, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jae 
Bung Yoo e de Myung Okyoo Chung.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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