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

A OneTrust®, plataforma líder de mercado para a definição de inteli-
gência e confiança coordenada, lançou hoje a primeira Trust Intelligence 
Platform™ do mundo, estabelecendo uma nova categoria de tecnologia 
dedicada a resolver os principais desafios comerciais dos dias de hoje 
em torno da confiança e da transparência. As empresas que sofrem com 
perda de confiança muitas vezes têm um impacto financeiro negativo 
substancial. Dados recentes da Deloitte1 revelam que três empresas com 
valor acima de 10 bilhões de dólares perderam entre 20 e 56% de seu 
valor quando a confiança de seus stakeholders foi perdida. As empresas 
confiáveis, entretanto, superam de 30 a 50% seu desempenho segundo 
a Standard and Poor’s2 (OneTrust.com/br).

Plataforma global para construir e medir a 
confiança das empresas 

Num mercado cada vez mais competitivo, as marcas sempre buscam 
encontrar estratégias para fortalecer as suas vendas. Um dos procedimentos 
mais eficazes e populares neste sentido são as campanhas de incentivo, 
que visam aumentar o engajamento dos vendedores e reconhecer quem 
obteve os melhores resultados em um determinado período.     

Sete erros cometidos pelas empresas em 
campanhas de incentivo
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A jornada dos empreendedores não é tarefa fácil. Administrar a alta 
competitividade por novos clientes, as expectativas de crescimento 
acelerado, a estabilidade no mercado e ainda se destacar frente aos 
fundos de investimento é um grande desafio, principalmente para as 
startups - que são em sua essência, empresas que nascem em torno de 
uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza.   

Especialista destaca dicas para quem quer 
começar uma startup

Muito tem se falado sobre proporcionar a melhor jornada para o 
consumidor. Mas como realmente saber se estamos atendendo bem e 
suprindo as suas necessidades?     

As novas métricas para proporcionar a 
melhor experiência para o cliente

Com o avanço da internet e o alcance cada vez mais sem limites, 
os produtos virtuais foram ganhando notoriedade e espaço.     

Você sabe vender seu produto na 
internet?
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Escritório sem papel melhora a 
eficiência e reduz o impacto ambiental

A ideia de um verdadeiro 
escritório sem papel tem sido 
discutida há muitos anos, 
mas poucas organizações 
realmente adotaram o conceito 
e eliminaram o papel para 
sempre. Embora pesquisas 
recentes tenham revelado que 
a impressão e a digitalização 
diminuíram significativamente 
desde o início da pandemia, 
56% dos trabalhadores ainda 
continuam imprimindo, mesmo 
trabalhando em casa. 

É o que retrata na pesquisa realizada pela 
KM World. No entanto, essa maneira de 

trabalhar simplesmente não é sustentável 
em um mundo de trabalho remoto. A ne-
cessidade de transformação digital nunca 
foi tão evidente. Embora muitas empresas 
tenham acelerado suas iniciativas digitais, 
ainda persistem várias lacunas, principal-
mente quando se trata de produtividade 
de documentos. 

De acordo com a pesquisa, estima-se que 
83% dos trabalhadores acreditam que a for-
ma como sua empresa gerencia e trabalha 
com documentos não melhorou significati-
vamente durante a pandemia. E quase todo 
mundo (95%) vê espaço para melhorias 
nessa frente. A cada ano, as empresas 
gastam recursos significativos imprimindo, 
arquivando, armazenando e recuperando 
documentos em papel. 

Cada aspecto do processo de armazena-
mento de papel afeta negativamente o orça-
mento de uma empresa e o meio ambiente 
como um todo. Algumas das desvantagens 
financeiras mais óbvias do armazenamento 
de papel incluem a compra de papel, o 
gasto de recursos de pessoal arquivando e 
encontrando documentos, aumentando a 
metragem quadrada para armazenamento 
físico de arquivos e a recuperação de danos 
desastrosos por inundações ou incêndios. 
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Além dos custos financeiros, os impactos 
ambientais não podem ser ignorados. O 
processo de produção para produzir papel 
requer a colheita de árvores, consome 
energia significativa, levando ao aumento 
dos gases de efeito estufa como também 
envolve produtos químicos. A produção de 
papel afeta tanto o meio ambiente quanto 
seus resultados. De fato, 40% da extração 
industrial de madeira do mundo vai para a 
fabricação de papel. 

Cada folha de papel vem com o imposto 
oculto de poluição da água e do ar, emissões 
de gases de efeito estufa e subprodutos 
tóxicos do processo de branqueamento. 
Em todas as fases, o papel tem um impacto 
negativo no ambiente. Ninguém pode negar 
que o papel é uma parte necessária dos 
negócios, no entanto, o impacto ambiental 
torna cada folha preciosa. Minimizar o uso 
de papel para quando for essencial pode 
levar a grandes economias tanto para o seu 
negócio quanto para o planeta. 

 A melhor maneira de iniciar o seu ne-
gócio rumo a um futuro sem papel é com 
a digitalização de documentos. A trans-
ferência de todos os seus documentos 
para o digital permitirá organizá-los em 
um repositório central, como um Sistema 
de Gerenciamento Eletrônico. Ter todos 
os documentos atuais armazenados cen-
tralmente permitirá que sua empresa se 
prepare para manter todos os documentos 
futuros digitalmente.

Além disso, quando se trata da segurança 
de seus documentos que contenham infor-
mações confidenciais ou pessoais, é preciso 
tomar precauções ao manuseá-los e até 
mesmo destruí-los. É por isso que muitas 
companhias usam uma empresa profissional 
de destruição de documentos para destruir 
todos os seus documentos indesejados. O 
uso de um serviço de destruição de docu-
mentos vem com vantagens que melhorarão 
a segurança de seus dados, economizarão 
dinheiro, tempo valioso, ajudarão você a 
estar em conformidade com as leis de priva-
cidade e também ajudarão o meio ambiente.

 
Embora os documentos digitais certamen-

te melhorem muitos aspectos dos negócios, 
há algumas considerações a serem levadas 
em consideração. Uma das primeiras coisas 
que as empresas precisam considerar com a 
documentação digital é a segurança. Como 
as violações de segurança são uma ameaça 
real, é importante garantir que qualquer 
solução digital escolhida tenha segurança 
adequada e alta. 

Da mesma forma, se as empresas optarem 
por digitalizar um backlog, o descarte seguro 
das cópias físicas atuais também precisará 
ser levado em consideração. À medida que 
as empresas continuam avançando com a 
transformação digital, a digitalização do 
papel é um passo lógico. Muitas empresas 
optam por confiar em soluções para digita-
lização e armazenamento seguro, eficiente 
e rápido de suas pendências e documentos 
em papel. 

Portanto, considere o que significaria 
para sua empresa adotar a digitalização 
de papel e ser verdadeiramente sem pa-
pel. Ficar sem papel não é mais algo que 
as organizações podem simplesmente 
empurrar como algo bom de se ter ou até 
que “se sintam prontos”. Nosso mundo do 
trabalho mudou completamente e agora 
é o momento ideal para as empresas se 
adaptarem. A única coisa que agora impede 
a mudança há muito tempo esperada para 
o sem papel é a vontade coletiva.

(Fonte: é vice-presidente Go-To-Market América 
Latina da Access.

Air France prepara nova La Première
A Air France anunciou que está trabalhando em uma nova 

cabine La Première. A iniciativa confirma o compromisso da 
companhia aérea francesa em continuar a oferecer seu serviço 
mais exclusivo e elegante, regularmente reconhecido por sua 
qualidade e excelência. O novo conceito será revelado durante 
o inverno europeu de 2023/2024. A futura cabine será a maior 
do mercado e oferecerá até três configurações diferentes, que 
podem ser completamente privatizadas para uma jornada ainda 
mais excepcional: um assento, um sofá e uma cama. O projeto 
é parte da estratégia da empresa de sofisticação, que também 
cobre renovação de frota, de lounges e o desenvolvimento de 
uma oferta de catering mais sustentável, assinado por chefs Mi-
chelin na classe Business e na La Première.    Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: airfrance.com

Certificado sanitário 
A partir de hoje (1º), a Itália não vai 

mais exigir certificado sanitário de 
vacinação, cura ou testagem contra 
Covid-19 para a entrada de turistas 
estrangeiros. O fim da exigência 
de certificado sanitário anti-Covid 
chega às vésperas da alta temporada 
de verão na Itália, que está ansiosa 
para impulsionar o setor de turismo, 
um dos pilares de sua economia, 
após dois anos de crise em função 
da pandemia (Ansa).

Empresa ensina aos empreendedores os 
primeiros passos do mundo dos negócios online

@A GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que prepara os 
empreendedores para o dia a dia do mercado digital vai 

participar da Maratona de Transformação Digital do Sebrae, a ser 
realizada em 14 de junho. A participação da GoDaddy consistirá 
em um workshop gratuito disponível para todos os empreende-
dores e pequenos empresários que queiram se juntar ao mundo 
dos negócios online, e será liderada por Luiz D'Elboux, Country 
Manager da GoDaddy para o Brasil. A maratona do Sebrae terá 
o dia inteiro de atividades com quatro salas simultâneas de 
transmissão e mais de 50 atrações (https://contato.sebraesp.
com.br/maratonatransformacaodigital/).     Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI
Reprodução: https://contato.sebraesp.com.br/maratonatransformacaodigital/

A ESTRuTuRA E A OPERACIONALIzAçãO DO VESTINg 
    Leia na página 4
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Inovação aberta 
está se tornando 

tendência 
nos negócios 

Desde os primeiros 
meses da pandemia, 
muitas empresas 
perceberam que 
fazer parcerias 
colaborativas 
seria um recurso 
para se manterem 
competitivas

No início, muitas des-
sas parcerias eram 
voltadas para a crise 

de saúde pública que se ins-
taurou. Mas, na sequência, 
inúmeros outros negócios 
foram surgindo. Por mais 
de uma década, a inovação 
aberta vem mostrando para 
centenas de executivos e 
estudantes como inovar de 
forma mais distribuída, des-
centralizada e participativa. 

As empresas finalmente 
estão se dando conta de 
que a colaboração pode 
produzir muitos benefícios 
em termos de crescimento 
com troca de conhecimen-
to e tecnologia. Durante a 
pandemia, pôde até salvar 
vidas. Basta que se recorde 
do caso emblemático da par-
ceria firmada entre a Ford, 
a GE Healthcare e a 3M na 
produção de respiradores 
distribuídos nos Estados 
Unidos. 

A partir dali, houve um 
boom de inovação aberta 
naquele país. Durante uma 
crise, a inovação aberta de-
monstra enorme potencial 
para solucionar problemas 
urgentes. Além disso, nor-
malmente essas empresas 
tendem a investir mais na 
sinergia, no trabalho con-
junto. Uma tendência mais 
recente em inovação aberta 
é a IaaS, Innovation as a 
Service. 

Entre tantos modelos de-
senvolvidos nesse sentido, 
a “inovação como serviço” 
nos permite usar toda nos-
sa expertise para apoiar 
empresas que ainda não 
contam com uma infraes-
trutura interna de inovação 
e um departamento de 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) bem estruturado. 
Ainda assim, são empresas 
com potencial enorme para 
desenvolver projetos ino-

vadores, que certamente 
aumentariam sua competi-
tividade e participação no 
mercado. 

A oferta de serviços de 
inovação vem aumentando 
justamente em função das 
necessidades do mercado, 
estabelecendo modelos que 
se adequam às demandas 
das empresas. A G.A.C., por 
exemplo, conta com uma 
equipe altamente expe-
riente, plataformas digitais 
e uma rede de colaboração 
mapeada que permite adap-
tar o processo e integrá-lo 
rapidamente ao ecossiste-
ma nacional e internacional 
de inovação. 

Vale dizer que nada é 
estático e, para inovar, 
é necessário não só uma 
mente aberta, mas dispor 
de condições para realizar 
mudanças. Um desafio co-
mum na inovação aberta é 
conquistar novos parceiros, 
porque isso envolve custos 
em termos de busca, vali-
dação e conformidade, bem 
como na formação de novas 
relações sociais entre as 
pessoas. Também é neces-
sário definir quais projetos 
serão codesenvolvidos, 
assegurando que estejam 
alinhados às estratégias da 
companhia. 

Esses são alguns dos 
motivos para alavancar o 
serviço oferecido por con-
sultorias especializadas em 
inovação. Vale ressaltar que, 
para que se possa colher os 
frutos da inovação aberta, 
as empresas precisam an-
tes de tudo reconhecer o 
desafio transformacional à 
frente. Um processo bem-
sucedido geralmente requer 
mudanças operacionais e 
estruturais na forma como 
os negócios são feitos, mu-
danças que dependem da 
integração e da motivação 
das pessoas. 

Empresas inteligentes 
costumam aproveitar esse 
tipo de oportunidade para 
repensar a infraestrutura 
de inovação e decidir de que 
forma estarão preparadas 
para enfrentar os próximos 
desafios. 

(*) - É diretor de operações da 
consultoria G.A.C.Brasil 

(https://group-gac.com.br/).

Rodrigo Miranda (*)
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Com o avanço da tec-
nologia, empresas 
conseguiram obter 

e armazenar informações 
das pessoas. O famoso 
“BIG DATA” é um arquivo 
poderoso que favorece o 
desenvolvimento de ações 
mais assertivas. 

Algoritmos são possíveis 
porque os consumidores 
consentem e aceitam o 
processamento dos seus 
dados, confidencialmente, 
para uso promocional e de 
vendas, mas o valor de tais 
dados é conhecer o consu-
midor por completo, para 
que as empresas conheçam 
melhor o seu alvo ao fazer 
planos estratégicos de 
marketing para aumentar 
suas vendas e, portanto, 
seus lucros finais. 

Isto é hoje considerado “o 
petróleo do futuro” e cada 
vez mais empresas estão 
procurando obter estes 
dados para seu próprio uso, 
mas sobretudo para vendê
-los a outras empresas para 
seu uso, obtendo um valor 
cada vez maior. O portal 
de emprego de Jobatus 
conduziu uma pesquisa 
recente de amostragem 
com 4.600 empresas regis-
tadas no seu site, na qual 
cada uma delas contribuiu 
com um grande número de 
dados vendidos para outras 
empresas. 

A conclusão foi que 79% 
das empresas haviam feito 
vendas mensais de dados 
a empresas menores e 
maiores para uso comercial, 

Os dados otimizam os processos que impedem a empresa de ficar 
“cega” num mercado cada vez mais exigente.

Cada empresa que vai apontar qual das opções se encaixa 
melhor no projeto a ser desenvolvido.

Thiago Mazeto (*) 
 
Não faz tanto tempo que a simples 

existência do e-commerce no dia a 
dia do cliente era uma inovação por 
si só. E essa percepção não era por 
menos: a possibilidade de usufruir 
do ambiente online para realizar 
compras de diversos produtos, 
com pagamentos e entregas reali-
zadas de forma segura, é um marco 
fundamental na transformação do 
comportamento e das expectativas 
de qualquer consumidor.

Quando muitos não pensavam 

que o varejo levaria mais tempo 
para inovar, surgem as redes so-
ciais, marketplaces e aplicativos 
adaptados a uma realidade mobile, 
capazes de acelerar ainda mais o 
compartilhamento de informações 
e o potencial de interação entre 
pessoas, organizações e marcas. O 
desafio, a partir deste ponto, passou 
a se concentrar no desenvolvimento 
de estratégias capazes de atingir o 
público com mais assertividade. 

Todas estas estratégias podem ser 
traçadas com o uso das integrações 

destas plataformas de e-commerce 
com outras ferramentas fundamen-
tais para o dinamismo das vendas 
online. Estas integrações são reali-
zadas por meio de sistemas e APIs 
que otimizam a gestão de uma série 
de operações presentes no comércio 
virtual, como meios de pagamento, 
sistemas de segurança e anti-fraude, 
marketing, redes sociais, logística, e 
sistemas de ERP, estes são apenas 
alguns exemplos.

Munido das tecnologias adequa-
das, é possível que estes PMEs 

consigam se comunicar de forma 
adequada com diversos públicos e 
oferecer seus produtos em redes 
sociais como o Facebook e Insta-
gram, por meio da estratégia de 
social commerce. Além de fazer da 
ferramenta uma vitrine, as parcerias 
permitem que o empreendedor reali-
ze campanhas, direcione anúncios e 
atualize descrições, preços e outros 
aspectos de forma automática. 

Grande parte da importância das 
integrações está na percepção de que 
o lojista não precisa arcar com todos 

os desafios da digitalização sozinho 
ou de uma vez só.  A presença destes 
parceiros em seu dia a dia permite 
que ele possa concentrar esforços 
específicos em determinadas ações 
e direcionar as funções de seus co-
laboradores para outras atividades, 
equilibrando os esforços cotidianos 
e garantindo que a jornada digital 
seja próspera e proveitosa para quem 
vende e para quem compra.

 
(*) - Com MBA em Empreendedorismo, Gestão 

e Marketing pela PUC-RS, é CEO da Tray, 
unidade de e-commerce da Locaweb 

(www.tray.com.br).

Empresas de mercado 
compram dados comerciais de 

outras empresas
O mundo do comércio da Internet melhorou exponencialmente nos últimos dez anos, 
já que preferências e comportamentos dos consumidores estão registrados e seus hábitos 
são conhecidos

posicionamento. Os 
dados representam 
72% do planejamento 
estratégico das em-
presas ao configurar 
um plano de marke-
ting e está muito nes-
se tipo de promoção.

 3) Otimização e facili-
dade de venda para 
outras entidades - Os 
dados ajudam a otimi-
zar os processos, que 
por sua vez permitem 
a otimização de toda a 
atividade comercial de 
uma empresa, que per-
mite não ficar “cega” 
num mercado cada vez 
mais exigernte. Por 
esse motivo, o desejo 
das empresas é ter 
mais dados sobre os 
consumidores.

Para concluir, podemos 
listar, com base nas licen-
ças necessárias em termos 
e condições e acordos 
de privacidade dos 58 
principais aplicativos de 
mercado em vários seto-
res, que as empresas com 
a quantidade máxima de 
dados baseadas na popula-
ção mundial são Facebook 
e Instagram, que guia lis-
ta com 82,4% dos dados 
pessoais de seus usuários, 
seguidos por aplicativos 
para compromissos como 
Tinder ou Grindr, com 
67% seguidos com Uber 
com 59,3% e Tiktok com 
48, 7%. - Fonte e outras 
informações: (www.joba-
tus.com.br).
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todos com o consentimento 
prévio dos indivíduos, com 
a sua aprovação por meio 
de um contrato de termos 
e condições. Ter um banco 
de dados grande e bem 
estruturado permite às 
empresas gerenciar seus 
bens e serviços de forma a 
otimizar a quem vender e 
a quem não vender o seu 
produto, otimizando assim 
as vendas, visando um setor 
específico. 

As informações contidas 
nos bancos de dados são 
divididas em dois seg-
mentos: B2B (empresa 
negocia com empresa) e 
B2C (empresa negocia com 
consumidor final), desta 
forma existe a possibilida-
de de segmentar ações ou 
campanhas e conseguir um 
feedback maior. A partir 
de então, mencionaremos 
algumas das vantagens que 
as empresas têm com um 
banco de dados ideal e bem 
organizado:
 1) Coleção de clientes 

de uma maneira 
enorme - Hoje exis-
tem ferramentas que 
permitem acessar, 
bem como uma equi-
pe que consiste em 
técnicos, milhões de 
clientes através de 
pequenos itens como 
o telefone celular, e 
-mail ou até o conta-
to, onde é coletada e 
registada numa “Data 
Warehouse”, que é 
essencialmente um 
armazenamento de 
dados que coleta mi-
lhões de perspectivas 
em total segurança.

 2) Adição de valor 
agregado à empre-
sa - Graças à pro-
moção e publicidade 
que eles fazem para 
e-mails e campanhas 
de marketing móvel, 
o consumidor obtém 
um conhecimento e 
uma perceção maior 
da marca no merca-
do para obter o seu 

Robson Cristovão (*)

Diferentes formatos de trabalho têm sido experimen-
tados e debatidos em diversos setores, porém, é da Tec-
nologia que geralmente partem novos insights para este 
tipo de mudança no mundo corporativo. E dois deles têm 
se destacado pelas soluções que oferecem: a Alocação 
de Profissionais - também chamada de Body Shop - e a 
Contratação de Squad. 

Antes de saber como eles se destacam, no entanto, é 
preciso entender a diferença entre os dois formatos. Na 
Alocação de Profissionais, o cliente contrata uma empresa 
que vai recrutar um profissional de TI de acordo com as 
habilidades técnicas que ele precisa. Este colaborador é 
treinado e atua dentro da “empresa cliente”, enquanto a 
gestão funcional é feita por quem recrutou. 

Por outro lado, na Contratação de Squad, o cliente apre-
senta um projeto a ser desenvolvido e, conforme o plano, 
uma equipe personalizada será montada - a Squad. “Mas, 
o que vai definir qual é o melhor formato para a minha 
necessidade?”, o cliente pode se perguntar. A resposta é 
a cultura da empresa. Diferente do que muita gente acre-
dita, estes formatos atendem demandas de corporações 
dos mais diversos segmentos. 

Dessa forma, é o jeito de trabalhar de cada empresa 
que vai apontar qual das opções se encaixa melhor no 
projeto a ser desenvolvido. Além disso, os dois formatos 
apresentam uma outras vantagens. Nos dois casos, a 
agilidade e eficiência no recrutamento dos profissionais 
e a aceleração na entrega de resultados são diferenciais. 

No Body Shop, inclusive, um dos principais benefícios 
é justamente a redução de custos de contratação, pois o 
cliente não precisa fazer todo o processo de recrutamento, 
seleção e efetivação do candidato. Caso a contratação não 

Recrutamento em TI: contratação de 
profissionais ou de Squad

funcione por qualquer motivo, é possível também, fazer 
a troca de profissionais com mais rapidez. 

No caso do Squad, o formato também mitiga alguns 
problemas: como a equipe trabalha integrada, no caso de 
desligamento de algum integrante, os outros conseguem 
absorver a demanda - mesmo que temporariamente - com 
o menor prejuízo ao projeto, já que todos compartilham 
as informações. Além disso, a velocidade de entrega pode 
ser reduzida à metade com uma equipe exclusivamente 
dedicada ao projeto. 

Em resumo, tanto a Alocação de Profissionais quanto a 
Contratação de Squad são soluções inovadoras para empre-
sas que precisam de serviços de TI especializados, mas têm 
dificuldades em recrutar ou não querem sobrecarregar os 
próprios times, mas buscam entregas rápidas e qualificadas. 

(*) - É Diretor Comercial da Mouts TI (https://mouts.info/).
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Porque as integrações no e-commerce podem ser um sucesso

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para



A importância da 
automatização da gestão 
financeira para empresas

A importância de 
realizar uma boa 
gestão financeira 
dentro das empresas 
pode parecer um 
tanto quanto óbvia

Afinal, ter seus gastos 
sob controle e reali-
zar processos como 

reembolso de despesas é 
essencial para sustentar 
o negócio e evitar uma 
eventual falência. Não 
apenas isso, mas também 
é importante ter o controle 
para planejar resultados 
que podem ser alcançados 
no curto e longo prazo.

É comum assumirmos 
então, sabendo dessa im-
portância, que a gestão 
financeira e todos os seus 
processos são tratados 
como prioridades pelas 
empresas, certo? Sim e 
não, pois mesmo que as 
empresas tenham atenção 
com suas finanças com o 
objetivo de operarem com 
lucros e não prejuízos, a 
forma com que os processos 
são realizados em muitas 
companhias, por vezes, 
pode deixar a desejar.

Muitas empresas utilizam 
ferramentas ultrapassadas 
para lidar com esse aspecto 
tão importante. Segundo 
pesquisa realizada pela 
Salesforce, cerca de 80% 
das companhias ainda uti-
lizam as planilhas do Excel, 
que além de ultrapassadas, 
consomem muito tempo e 
podem permitir que erros 
passem despercebidos por 
conta da quantidade de 
informações presentes nas 
linhas e colunas do progra-
ma da Microsoft.

Vou compartilhar uma 
experiência que tive para 
exemplificar o porquê da 
importância de ter esses 
processos automatizados. 
Trabalhei durante um tem-
po em uma consultoria, e 
essa empresa teve prejuízo 
de R$ 300 mil simplesmente 
por conta da falta de devida 
atenção a processo que 
engloba a gestão financei-
ra: o prazo para o término 
de um pedido de ressar-
cimento havia estourado. 
Esse episódio, inclusive, foi 
um dos motivos pelo qual 
eu decidi começar o meu 
próprio negócio de gestão 
de despesas.

Diversas plataformas e 
sistemas de gestão estão 
surgindo no mercado com 
o intuito de automatizar 
esses processos e trazer 
mais comodidade e confor-
to para que os empresários 

possuam o melhor controle 
dos processos de gestão 
financeira, além de otimizar 
bastante o tempo da equi-
pe, já que os funcionários 
passam a lidar com sistemas 
elaborados exclusivamente 
com o propósito de gerir 
finanças.

As plataformas geralmen-
te possuem comodidades, 
como acesso em desktops e 
aparelhos móveis por meio 
de aplicativos com interfa-
ce intuitiva. O empresário 
passa a ter todas as informa-
ções necessárias para gerir 
as finanças literalmente na 
palma de suas mãos. Mesmo 
com o aumento no número 
de serviços disponíveis, a 
digitalização de empresas 
é algo que, por mais que 
pareça bem encaminhado, 
ainda pode ser considerado 
novidade. 

Muitas companhias ainda 
ficam receosas em alterar 
(atualizar) os seus pro-
cessos já estabelecidos. 
No entanto, com base em 
minha experiência, posso 
afirmar que aqueles que 
adotaram sistemas próprios 
para gestão de processos 
não costumam se arrepen-
der da decisão e, por vezes, 
passam a investir ainda 
mais na automatização, 
visto a economia de tempo 
e mitigação de eventuais er-
ros, como o que mencionei 
anteriormente.

Não digo que realizar a 
gestão por métodos não 
automatizados seja a forma 
errada de lidar com essa 
tarefa, contudo, vejo a au-
tomatização como um cami-
nho sem volta. Não há por-
que depois de utilizar uma 
plataforma automática, que 
facilita os processos - tra-
zendo inúmeros benefícios 
para a operação, o gestor 
considere planilhas como 
opção viável. Sem contar 
que quanto mais adeptas 
às novas tecnologias, mas 
bem vistas e avaliadas as 
empresas costumam ser. 
Sistemas arcaicos não são 
atrativos

Na minha concepção, 
a automatização desses 
processos é algo inevi-
tável, como as inúmeras 
evoluções que vimos e 
presenciamos em nosso 
dia a dia. Trata-se da im-
plementação da revolução 
tecnológica que vivemos, 
só que ocorrendo dentro 
de corporações, sejam elas 
pequenas ou grandes.

(*) - Formado em Ciências Contábeis 
com especialização em IFRS, é 
fundador e CEO da ExpenseOn  

(https://expenseon.com/).

Yanick Gudim (*)

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 01 de junho de 2022
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Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
convocados, conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 8 de junho de 2022, às
10:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2023; e d) Fixação do limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2022. Os documentos de suporte necessários às deliberações constantes da ordem do
dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, nos termos dos avisos
publicados na forma do art. 133 da Lei no 6.404/76 e serão publicados até 5 (cinco) dias antes da realização
da Assembleia Geral Ordinária, em atenção ao §3º do referido artigo. Taboão da Serra, 30 de maio de 2022.
Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.                                              (31/05, 01 e 02/06)

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Vanderlei Júnior (*)

Os atacados online 
estão ganhando força 
no comércio digital e 

não é para menos: de acordo 
com o relatório da eConsul-
tancy, as grandes empresas 
que implementaram um 
e-commerce nestes moldes 
viram um aumento de 44% 
no valor médio de pedidos. 
Outra pesquisa realizada 
pela McKinsey informa que, 
com a pandemia, a participa-
ção deste segmento no Brasil 
cresceu 62%. 

São números que só re-
forçam o quanto o atacado 
é essencial para manter o 
comércio, já que ele é res-
ponsável por abastecer o 
varejo. Acompanhando essa 
tendência de crescimento, 
observa-se um aumento 
significativo na participa-
ção dos transformadores 
dentro dos marketplaces 
de atacado. São CPFs de 
trabalhadores que atuam 
como boleiros, salgadeiros, 
confeiteiros, sorveteiros, 
pizzaiolos, entre outros, que 
já perceberam as vantagens 
de adquirir seus insumos 
nos shoppings virtuais de 
atacado. 

A participação dessas pes-
soas representa hoje 20% 
no total de movimentações 
nas plataformas, e a expec-
tativa é que chegue a 30% 
até o final deste ano. Isso 
vem ao encontro da taxa de 
informalidade no mercado 

Comprar no atacado é, sem dúvidas, a melhor opção para quem 
tem um negócio.

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29/04/2022
Data: 29/04/2022 Hora: 11h00min. Sede Social: Av. das Nações Unidas, 10.989 - 7º Andar - Conjunto 
71 - Sala 1, Brooklin Paulista/SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados no Jornal Empresas 
& Negócios em 21, 26 e 27/04/2022.  Presença: Acionistas representando a maioria do capital social 
com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente, Sr. Nabor Rony Anza-
nello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dispensada a leitura, por ser do 
conhecimento dos presentes. Deliberações, em A.G.O.: a) Aprovados por unanimidade, com as absten-
ções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal Empresas & Negócios no dia 26/03/2022; 
b) Aprovada por unanimidade, com as abstenções legais, a destinação do lucro liquido do exercício, a 
saber: 1. Constituição de Reserva Legal no montante de R$ 2.017.231,81; 2. Transferência para Reserva 
de Lucros o saldo remanescente no montante de R$ 38.327.404,35; em A.G.E.: a) Aprovada por una-
nimidade, com as abstenções legais, a nova redação do artigo 20 do Estatuto Social, que passa a ter 
a seguinte redação: Artigo 20: As escrituras de qualquer natureza, a concessão de fianças e avais em 
contratos em geral, serão obrigatoriamente assinados por dois diretores ou por um diretor e um procura-
dor, desde que investido de especiais e expressos poderes; Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da 
Lei nº. 6.404/76, que lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. 
São Paulo, 29/04/2022. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anzanello 
- Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anza-
nello, Rodrigo Castilhos Anzanello e Iolanda Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada 
em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente da Mesa; Marcelo Castilhos Anzanello - Secre-
tário da Mesa. JUCESP nº 265.610/22-9 em 25/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Setor de transformadores e a 
busca por atacados online

Ao comprar no atacado, o transformador faz menos compras e economiza tempo, logo, a gestão de 
estoque fica mais simples e assertiva

para ajudar o empresário a 
comprar em quantidade e 
ter maior aproveitamento 
do frete.

Mesmo quando ele não é 
grátis, pode haver condições 
especiais para compras de 
determinado porte, o que 
representa um benefício e 
tanto. Outro fator que vem 
chamando a atenção deste 
público é a possibilidade de 
comprar com menor frequên-
cia, já que no atacado, ele 
consegue adquirir quanti-
dades maiores de produtos, 
que vão manter sua atividade 
abastecida por mais tempo. 
Ao comprar no atacado, o 
transformador faz menos 
compras e economiza tem-
po, logo, a gestão de estoque 
fica mais simples e assertiva. 

O setor de transformado-
res vem, portanto, se apre-
sentando como uma parcela 
importante de compradores 
para os marketplaces de 
atacado. A expectativa é 
que essas pessoas estejam 
cada vez mais ativas nas 
plataformas, e que o cres-
cimento de seus negócios 
passem a depender também 
das condições especiais 
criadas pelos sellers. Em 
contrapartida, o segmento 
entende a realidade desses 
trabalhadores e está atento 
para atender suas necessida-
des. Todos saem ganhando: 
quem vende e quem compra.

(*) - É CEO da Cotabest Solutions 
(www.cotabest.com.br).

de trabalho brasileiro, que 
atingiu 40,4% no último 
trimestre de 2021, segundo 
dados da Pnad Contínua, 
apurada pelo IBGE. Foram 
registrados ainda 38,5 mi-
lhões de trabalhadores infor-
mais no período, o que deve 
colaborar ainda mais para a 
popularização dos atacados 
online entre estas pessoas. 

Comprar no atacado é, 
sem dúvida, a melhor op-
ção para quem tem um 
negócio - seja ele formal ou 
informal. A possibilidade de 
comprar em grande volume 
se traduz em preços unitá-
rios mais atrativos, gerando 
economia e oportunidade de 
lucro. Mas não é só isso. As 
pesquisas de preço e cota-
ções ficam muito mais sim-
ples e ágeis, o que faz toda 
a diferença, sobretudo em 
tempos em que a gasolina 
está pesando no orçamento 

e tudo aquilo que é possível 
de se fazer online, precisa 
ser feito. 

Para o pequeno então, 
nem se fala. Além disso, os 
marketplaces de atacado ofe-
recem uma variedade muito 
ampla nas marcas e tipos 
dos produtos; mercadorias 
consideradas lançamento 
chegam primeiro ao atacado 
por conta do funcionamento 
da cadeia de distribuição das 
fábricas e podem ser experi-
mentadas de forma pioneira. 

Isso torna a compra muito 
mais estratégica, afinal todo 
transformador sabe que toda 
iniciativa para se diferenciar 
pode ser o segredo para o su-
cesso ou não de um serviço. 
Assim como as grandes em-
presas, os transformadores 
também estão descobrindo 
as vantagens de contar com 
condições de pagamento 
mais amigáveis, pensadas 
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Jeferson Propheta  (*)      

Não resta dúvida de que o debate sobre 
cibersegurança no setor bancário ganhou 
novo fôlego com a guerra entre Rússia e 
Ucrânia. 

Nos Estados Unidos, empresários do 
ramo financeiro e autoridades políticas 
não esconderam, desde o início do conflito, 
o medo de um ataque cibernético como 
represália, por exemplo, no caso de o 
governo norte-americano decidir mandar 
tropas em favor da Ucrânia.

Até onde os russos poderiam ir no mun-
do ciber e quais as consequências disso na 
vida real? O setor financeiro, considerado 
o coração da vida econômica de qualquer 
nação, está realmente seguro? São ques-
tionamentos que não se limitam aos que 
vivem na terra do Tio Sam.

Ao contrário, pelo mundo todo, as 
instituições financeiras redobraram suas 
atenções quando em cibersegurança e é 
justamente esse o ponto: será que a pre-
ocupação é estendida quando falamos em 
supply chain no setor? Hoje a questão da 
cadeia de ataque já provou ser um item 

extremamente complexo, amplo e preo-
cupante para todos os que lidam com a 
cibersegurança e seus desafios. 

E não faltam exemplos recentes de que 
o assunto também é uma realidade. Desse 
cenário, o primeiro insight, que vale para 
qualquer empresa, é: não adianta investir 
em uma estratégia e adotar procedimen-
tos, se não houver no ecossistema vários 
fornecedores alinhados com a mesma 
preocupação e predisposição para inves-
timento. Da mesma forma, não adianta 
ignorar que a cadeia de fornecedores é 
parte do negócio.

É lógico, por exemplo, que uma empresa 
terceirize o setor de telemarketing ao invés 
de criar a área, especialmente quando esse 
não é algo comum em seu universo. Da 
mesma forma, a todo momento o ecossis-
tema empresarial se constrói por meio de 
relações técnicas, seja para automatizar 
ou agilizar seus processos, e isso inclui 
permitir acesso ao seu ambiente, ao seu 
sistema.

A grande questão passa a ser: é possível 
ter total controle do meu ecossistema? 
Olhando para as Instituições bancárias, 

quantos seriam os fornecedores? De-
pendendo do porte, talvez milhares. Não 
duvido. E o que garante que o nível de 
maturidade entre eles seja igual?

O setor bancário, que tradicionalmente 
já lidera as questões cibernéticas, uma vez 
que envolve não só grandes quantias em 
dinheiro, mas penalidades proporcionais 
ao seu tamanho, precisa cada vez mais 
se questionar: que tipo de controle eu 
tenho sobre o acesso dos meus terceiros? 
E quem é responsável por validar se essa 
credencial não está sendo usada de forma 
errada? Quem garante que a senha não 
esteja comprometida?

O olhar para o setor de supply chain das 
instituições financeiras é como o olhar dos 
especialistas em cibersegurança: sequer é 
permitido piscar. Nos dois últimos anos, 
os ataques e ações dos e-criminosos não 
deram folga e a tendência é de que esse 
cenário só piore. 

Por isso, é preciso se antecipar ao ad-
versário e o diálogo é uma arma poderosa 
neste sentido.

(*) - É country manager da CrowdStrike Brasil 
(https://www.crowdstrike.com.br/).

Os desafios do setor bancário 
com cibersegurança e supply chain
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O vesting tem se tornado uma realidade no Brasil, em especial no âmbito das startups. Trata-se de um contrato por meio do qual a 
empresa pactua uma possível distribuição de suas ações ou quotas – de forma gradual e progressiva – ao beneficiário, seja ele um 

funcionário, um prestador de serviço ou até mesmo um sócio, com base em parâmetros de tempo e/ou metas predefinidos.

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 01 de junho de 20224

vgajic_CANVA

outorga DE QuotaS

A primeira modalidade usualmente visa a retenção de talen-
tos, já que estabelece um período mínimo de permanência do 
colaborador no empreendimento. Somente após o decurso do 
prazo é que lhe será oportunizado o direito à participação nos 
lucros. Por outro lado, se o foco for a entrega de resultados, 
a modalidade de metas (ou milestones) é mais recomendada. 
Nesse caso, marcos ou objetivos são traçados e, à medida em 
que são atingidos, são conferidos ao beneficiário percentuais 
graduais do acordado até o atingimento de sua totalidade.  

 
Independente da modalidade escolhida, é praxe o estabele-

cimento de uma cláusula de período de carência, denominada 
“cliff”, em que um lapso temporal mínimo de permanência 
do colaborador na empresa é estabelecido, para então ser 
iniciada a aquisição de sua parte no capital social. Caso dei-
xe a empresa antes do término desse período, não poderá 
“vestir” nenhuma parte do direito de aquisição.  

 
O padrão adotado pelo Vale do Silício e importado pelo 

Brasil consiste em oferecer normalmente 1 (um) ano de 
cliff e 4 (quatro) anos de vesting, da seguinte forma: após 
o primeiro ano, o colaborador terá direito à aquisição da 
participação societária, outorgada proporcionalmente ao 
longo de 4 (quatro) anos. Outro ponto de atenção é o esta-
belecimento de cláusulas relativas ao eventual rompimento 
do contrato de vesting antes do prazo total previsto. São as 
denominadas cláusulas good leaver e bad leaver.  

 Anna Oliveira (*) 
 

o contrato de vesting é, portanto, a outorga de uma 
opção de compra das quotas/ações da sociedade, por 
preços previamente estabelecidos e condicionada 

ao efetivo decurso de tempo ou ao cumprimento de metas, 
razão pela qual não possui natureza salarial e não representa 
contrapartida pelo trabalho.  

 
Sua utilização é muito comum em momentos iniciais da em-

presa, em que o empreendedor não possui capital suficiente 
para contratar com preços competitivos e depende de uma 
equipe qualificada. Apesar do beneficiário não ser tão bem 
remunerado em um primeiro momento, ele terá a opção de 
futuramente participar do quadro societário dessa empresa, 
que pode ter potencial de crescimento.  

 
É importante chamar a atenção para o fato de que, se não 

houver uma redação clara no contrato acerca da verdadeira 
intenção das partes (aquisição de quotas societárias após o 
preenchimento de certos requisitos de trabalho e de tempo, 
por exemplo), o contrato de vesting pode abrir margem à 
interpretação de que, na verdade, buscou-se “camuflar” uma 
remuneração trabalhista, o que pode ensejar a condenação 
da empresa ao pagamento de verbas e de adicionais ao em-
pregado (FGTS, férias, 13º salário). 

 
Embora o contrato de vesting seja uma ferramenta es-

tratégica para garantir o crescimento da empresa de forma 
menos onerosa, é evidente a importância de o instrumento 
contratual ter uma redação absolutamente clara e precisa, a 
fim de que não haja margem para dúvidas quanto à sua natu-
reza.  Entre outros aspectos, devem ser definidos os critérios 
de produtividade/tempo, a quantidade de ações referentes a 
cada critério, o prazo de carência para o exercício da opção 
de compra, além dos preços e das condições para a aquisição 
das quotas/ações. 

 
Uma vez estabelecido que o vesting é uma opção de com-

pra de ações ou quotas e não uma espécie de contrapartida 
salarial – e que, consequentemente, o direito adquirido pelo 
colaborador é de subscrição futura de participação societá-
ria – esse contrato se torna perfeitamente possível para a 
realidade das empresas. O primeiro passo para formalizar 
um contrato de vesting é a escolha de sua modalidade: por 
tempo e/ou por metas (milestones), a depender do objetivo 
da empresa em relação ao colaborador. 

Caso o beneficiário cumpra adequadamente com suas obri-
gações, saia da empresa por motivos razoáveis e mantenha 
com ela uma boa relação (good leaver), poderá receber va-
lores proporcionais à participação que lhe foi outorgada pelo 
contrato de vesting na ocorrência de um evento de liquidez 
(dissolução de sociedade, investimento de terceiros, etc). 

Já nas hipóteses em que há algum tipo de desídia entre 
o colaborador e a empresa, a exemplo da demissão por 
justa causa (bad leaver), o beneficiário apenas terá direito 
a receber o valor contábil de sua participação societária na 
eventualidade de um episódio de liquidez. 

 
No que tange aos tipos societários passíveis de utilização 

do vesting no Brasil, parte da doutrina defendia a impossi-
bilidade de sua utilização nas Sociedades Anônimas (S.A.s) 
e nas Sociedades Limitadas (LTDA.s), sob o fundamento 
de que o ordenamento jurídico vedaria expressamente a 
integralização de capital social por meio da prestação de 
serviços (art. 7º da Lei n. 6.404/1976 e art. 1.055, §2º, do 
Código Civil).  

 
Não obstante, como já mencionado, o vesting se traduz em 

uma opção de compra oferecida pela empresa a um colaborador, 
seja ele sócio ou não, mediante o cumprimento de condição 
suspensiva estabelecida (temporal ou de metas). Ou seja, as 
quotas/ações não representam uma contrapartida pelos ser-
viços prestados, pois devem necessariamente ser adquiridas 
de forma onerosa. Caso a compra não seja efetivada, o bene-
ficiário não poderá integrar o quadro societário da empresa. 

 
Para que não haja dúvidas sobre o assunto, há quem de-

fenda ainda a utilização do vesting reverso ou invertido, em 
que o beneficiário já no momento inicial torna-se sócio da 
empresa. Nesse caso, igualmente deverão ser estipuladas 
condições a serem cumpridas pelo colaborador ao qual foi 
atribuído o vesting, mas, caso ele não as cumpra, os demais 
sócios ou a própria empresa poderão recomprar a sua par-
ticipação societária.  

 
Assim, o contrato de vesting pode ser perfeitamente utiliza-

do como ferramenta estratégica por LTDA.s e por S.A.s, seja 
porque configura uma opção de compra de ações/quotas, seja 
porque também aceita a conformação reversa, que garante a 
entrada imediata do colaborador no quadro societário (antes 
mesmo da prestação de qualquer tipo de serviço). 

 
Por fim, vale chamar a atenção para uma possibilidade de 

uso do contrato de vesting que acaba por passar desaperce-
bida entre os empresários: entre os próprios fundadores de 
uma empresa nascente. A estratégia, nesse caso, é impedir 
que um deles desista do empreendimento logo no começo e, 
posteriormente, quando a empresa crescer, cobre pela parte 
que lhe é de direito – o que pode comprometer a própria 
continuidade do negócio. 

Com o vesting, garante-se que o retirante leve apenas o 
que lhe couber conforme o progresso de sua participação e o 
desenvolvimento da empresa no período em que efetivamente 
houver sido sócio. Esses são, enfim, os principais pontos de 
atenção para aqueles que desejam se utilizar dessa ferra-
menta contratual, especialmente atraente para as startups. 

Como essas empresas operam, em sua maioria, com re-
cursos próprios e reduzidos (bootstrapping) e não possuem 
condições de pagar salários competitivos, a outorga de uma 
opção de compra societária se torna um excelente mecanismo 
para a retenção de talentos. 

 
(*) - Bacharela em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e pós em Direito 

de Família e Sucessões pelo EBRADI, é sócia do Deborah Toni Advocacia 
(https://deborahtoni.com.br/). 
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Como a tecnologia 
pode sustentar novos 
modelos de negócio

Atualmente, 
entendemos que 
grande parte das 
situações com as quais 
lidamos todos os dias 
são voláteis, incertas, 
complexas, ambíguas, 
não-lineares e frágeis

Não à toa, temos as defi-
nições de Mundo VUCA 
e, mais recentemente, 

BANI, para nos auxiliar a en-
xergar essas características 
com clareza. A pandemia, por 
exemplo, foi um acontecimen-
to que impactou fortemente 
todos os setores da sociedade, 
sendo responsável também 
por acelerar uma série de 
tendências que estavam pre-
vistas para acontecer, em pelo 
menos, cinco anos, como é o 
caso do desenvolvimento do 
trabalho remoto, por exemplo. 

Além disso, uma pesquisa 
global realizada pela consul-
toria KPMG, mostrou que 
entre as companhias bra-
sileiras entrevistadas, 71% 
aceleraram suas estratégias 
de transformação digital por 
causa da pandemia, enquanto 
67% aumentaram seus orça-
mentos para esse fim de forma 
significativa ou moderada. 
Esse aumento de recursos 
direcionados para a tecnologia 
chama atenção.

Justamente porque evi-
dencia que a capacidade de 
adaptação é fundamental para 
as empresas, ainda mais do 
ponto de vista estratégico, para 
que aqueles dias de “apagar 
incêndios” fiquem para trás 
e que seja possível equilibrar 
processos de inovação e, até 
mesmo, de transformação 
digital, no dia a dia da organi-
zação. Com isso, fica claro que 
essa capacidade de adaptação 
não é mais um diferencial, mas 
sim um caminho para uma 
constante evolução, que se 
estende também à proposta 
de valor e à essência de cada 
empreendimento, algo que 
também foi evidenciado nesse 
período de pandemia. 

De acordo com o relatório 
Global Marketing Trends 
2022, da Deloitte, muitas or-
ganizações estão redefinindo 
o porquê de sua existência, 
para além do lucro, o que 
deve modificar a entrega 
de produtos e serviços e o 
engajamento dos colabora-
dores e da comunidade. As 
empresas com maior taxa 

de crescimento são 66% 
mais prováveis de enxergar 
o propósito como uma forma 
de guiar a tomada de decisão 
dos times. 

Retomando a questão da 
transformação digital, pode-
mos conceituá-la como a cria-
ção de valor para os negócios 
das organizações a partir da 
aplicação de novas tecnologias 
digitais e de novas formas de 
se trabalhar. Porém, por mais 
que ela seja uma questão de 
sobrevivência para as empre-
sas atualmente, é importante 
ponderar a forma com a qual 
essa transformação será feita, 
porque existem uma série de 
fatores que devem estar inter-
ligados para, de fato, garantir a 
efetividade dessas ações. 

Na era digital, os processos 
de transformação passam a 
coexistir e o grau de compro-
metimento com cada fase de 
um negócio será o que de-
terminará o seu sucesso. Isso 
porque, o investimento sem 
business agility, por exemplo, 
vai dificultar a visibilidade 
dos impactos causados pelas 
mudanças em processos. A 
pandemia também evidenciou 
uma tendência que já vinha se 
fortalecendo há algum tempo: 
o customer centric, que nada 
mais é que uma forma orien-
tar a tomada de decisões nas 
empresas, cujo foco passa a ser 
o cliente e suas necessidades.

Esse conceito está intima-
mente ligado ao business agi-
lity e as metodologias ágeis, e 
consequentemente, a proposta 
de geração de valor das empre-
sas, indo muito além da simples 
oferta de produtos e serviços. 
De acordo com uma pesquisa 
da Gartner, já se estimava 
que em 2020, experiências 
ruins seriam responsáveis por 
destruir 30% dos projetos de 
negócios digitais. 

Dessa forma, a criação de no-
vos modelos de negócio nesse 
cenário não depende apenas 
dos investimentos, mas tam-
bém da estratégia e da análise 
de contexto, que é necessária 
para gerar valor para além dos 
produtos ou serviços ofereci-
dos, com ideias inovadoras e 
bem definidas, apresentando 
soluções completas e que 
enxergam o mercado como 
um todo, conhecendo a sua 
própria marca, os seus clientes 
e, principalmente, os agentes 
que fazem as engrenagens 
funcionarem.

(*) - É Co-Owner - Business 
Development da OPUS Software.

Walter Ruiz (*)

insurtechs. O Grupo FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação que 
potencializa a transformação dos negócios e que possui aceleradores SaaS 
Open Finance e Open Insurance, será uma das empresas participantes. O 
Grupo FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação, que possui ace-
leradores SaaS Open Finance e Open Insurance, será uma das empresas 
participantes. Para assistir ao evento, basta fazer a pré-inscrição no link: 
(https://page.opensummit.com.br/pre-inscricao-open-summit) 

E - Tecnologia Brasileira
Uma tecnologia brasileira, nascida no coração do Vale do Pinhão, em Curitiba, 
foi destaque na maior premiação de experiência do consumidor do mundo – a 
Customer Centricity World Series Awards 2022. O Tapete Digital da Pacer, 
residente do HIPE Innovation Center, ganhou uma menção honrosa na pre-
miação e contribuiu para que a Azul Companhia Aérea fosse reconhecida 
internacionalmente como uma das três melhores empresas do mundo na 
categoria “Gestão de Crise”. O Tapete Digital nasceu antes do cenário pan-
dêmico com o propósito de resolver o “problema” na demora dos embarques 
nas aeronaves. Com o aumento de integração entre as companhias aéreas, a 
solução pode reduzir em até 50% o tempo do embarque, aumentando o conforto 
dos passageiros e a eficiência das companhias (https://www.pacer.com.br/).

F - Negócios em Jornalismo 
Estão abertas as inscrições para o GNI Local Lab Brasil, projeto da Google 
News Initiative para apoiar o desenvolvimento de até 100 pequenos e 
médios veículos de comunicação locais e promover um ecossistema jor-
nalístico mais sustentável, profissional e diversificado no país. O objetivo 
é capacitar empresas jornalísticas ao longo de 10 meses para que possam 
se desenvolver de forma sustentável e continuar produzindo conteúdos 
jornalísticos e informativos relevantes para as suas comunidades. Podem 
participar veículos impressos, digitais, rádios e emissoras de televisão em 
operação há pelo menos 12 meses e que empreguem de 2 a 100 jornalistas 
em suas redações. Com a ajuda de especialistas e consultores, o GNI Local 
Lab fará uma análise aprofundada dos sites dos veículos participantes e 
compartilhará soluções por meio de relatórios, workshops e encontros. 
Saiba mais em: (https://newsinitiative.withgoogle.com/pt-br/).

G - Manufatura Avançada 
Estão abertas as inscrições para a 2ª turma do Curso de Especialização 
Lato Sensu em Manufatura Avançada Baseada em Transformação Digital. 

A - Tecnologia em Radiologia 
Com inscrições até 9 de junho, a Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo oferece 89 bolsas de estudo de até 100% para 
os cursos superiores de Tecnologia em Radiologia e de Tecnologia em 
Sistemas Biomédicos. Ao todo, estão sendo oferecidas 121 vagas no 
Vestibular 2022/2. As inscrições devem ser feitas  por meio do site (www.
fcmsantacasasp.edu.br), e a taxa de inscrição é de R$ 20,00. Para solicitar 
uma bolsa de estudos, o candidato deverá escolher a modalidade Cota 
Social. Num mercado cada vez mais competitivo, as áreas de ambos os 
cursos se destacam pelos seus diferenciais, como o grande número de 
empregos disponíveis e os bons salários oferecidos. 

B - Metodologia BIM 
O Governo do Amazonas anunciou o início da implantação da metodologia 
BIM (Modelagem de informação para a construção), ferramenta digital da 
Autodesk destinada a projetos de engenharia para reduzir os custos de obras 
no estado. Com os investimentos em BIM, o Estado poderá reduzir em até 
40% o tempo de elaboração de um projeto, aumentando sua assertividade 
em até 97%, o que proporcionará mais transparência e economia aos cofres 
públicos. O governador  Wilson Lima, destacou como as obras de engenharia 
do estado serão beneficiadas por essa nova ferramenta digital que garante 
cálculos precisos e conclusão das obras dentro da previsibilidade dos contratos. 

C - Orgânicos e Agroecológicos
Nos próximos dias 8 e 9, no Anhembi, acontece a Bio Brazil Fair e Biofach 
América Latina, Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia. 
A vitrine do mercado orgânico no continente: assim que é conhecida, há 15 
anos trazendo oportunidades, fortalecendo relações comerciais e reunindo 
que há de melhor em produtos orgânicos certificados em alimentos, moda, 
cosméticos, higiene e serviços. O evento reúne o setor de produtos naturais, 
probióticos, integrais, fitoterápicos e tratamentos complementares, um 
mercado emergente e que cresce cerca de 4,4% ao ano e faz o Brasil ocupar 
o 4ª lugar no ranking de faturamento mundial (https://biobrazilfair.com.br/).

D - Futuro dos Bancos
Marcado para acontecer entre os dias 6 e 10 de junho, em formato online 
e 100% gratuito, o Open Summit 2022 reunirá diversos especialistas para 
debater temas ligados ao Open Banking, Open Insurance, Open Innovation, 
soluções em payment e moedas digitais, além do mercado de fintechs e 

A iniciativa, que é uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi, Instituto 
Fraunhofer IPK e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), é voltada 
para profissionais que atuam no setor industrial e que tenham formação 
completa nas áreas de engenharia, exatas ou ciências econômicas. Seu 
objetivo é promover a capacitação técnica e preparar os profissionais 
para atuar diante dos desafios e oportunidades oriundos da Indústria 
4.0. Dessa maneira, a especialização tem o intuito de atualizar esses 
profissionais acerca das novas tecnologias transversais. Inscrições e 
mais informações: (https://www7.fiemg.com.br/iel/noticias/detalhe/%20
https://forms.office.com/r/h8a99JMUC3).

H - Desinfecção de Água
A marca Clorin, pertencente à empresa Acuapura, participa da feira Bio 
Brazil Fair 2022, que vai de 08 a 11 de junho, no Pavilhão de Exposições 
Anhembi. A empresa contará com um stand e com representantes mostran-
do ao público seu portfólio de produtos usados para desinfecção de água, 
superfícies e utensílios com praticidade, eficácia e principalmente segurança, 
pois têm como grande diferencial o Dicloro-S-Triazinetrione de Sódio. Este 
componente orgânico de forte ação germicida é aprovado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), além de ser o único desinfetante do mercado 
com o selo IBD como insumo aprovado para uso na sanitização de produtos 
orgânicos. Haverá também demonstração e amostra grátis de produtos.

I - Elétricos nas Entregas  
Comprometida com a sustentabilidade, a Privalia passará a utilizar 
veículos 100% elétricos para a distribuição de produtos em 13 cidades 
do interior paulista, em parceria com a transportadora Dia Entregue, a 
partir de junho. A meta do maior outlet brasileiro é realizar mais de 200 
mil entregas por ano sem emissões de CO2. As compras chegarão de 
bike, scooter e vans elétricas na casa de clientes de Campinas, Ribeirão 
Preto, Jundiaí, Sorocaba, Itu, Piracicaba, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, 
Salto, Porto Feliz, Cabreúva e Votorantim. A região responde por cerca 
de 100 mil entregas anuais. A iniciativa utilizará modais não poluentes 
desde a coleta dos produtos, no centro de distribuição de Extrema/ MG, 
até o consumidor final. Saiba mais em: (https://www.privalia.com.br).

J - Food Service
A Sociedade Internacional de Projetista e Consultores de Serviços de Ali-
mentação (FCSI) vai oferecer consultorias gratuitas durante a Fispal Food 
Service e Fispal Sorvetes, que acontecem simultaneamente de 7 a 10 de 
junho, no Expo Center Norte. O projeto “Fale com um Especialista” conta 
com o apoio de uma rede de profissionais do mundo todo especializados no 
setor de food service e hospitalidade Os eventos são gratuitos e exclusivos 
para profissionais atuantes no setor. Para os interessados será possível 
receber consultoria de 30 minutos com especialistas do FCSI, em campos 
como projeto e gestão de negócios da alimentação. É possível agendar 
uma consulta no site (https://www.fispalfoodexperience.com.br/pt/Fale-
Com-Especialista2022.html). As sessões acontecem no estande do FCSI. 

Os dados são da Pnad 
Contínua, divulga-
da ontem (31) pelo 

IBGE. De acordo com o insti-
tuto, esta é a menor taxa para 
um trimestre encerrado em 
abril desde 2015, quando a 
desocupação ficou em 8,1%. 

O número de pessoas 
ocupadas chegou ao recorde 
histórico de 96,5 milhões, a 
maior taxa da série iniciada 
em 2012, com um aumento 
de 1,1% na comparação 
trimestral. A alta foi de 
1,1 milhão de pessoas no 
trimestre e de 9 milhões de 
ocupados no ano. Em abril de 
2021, o Brasil passava pelo 
pior momento da pandemia 
da Covid-19, com os óbitos 
chegando a passar de 3 mil 
por dia.

A população desocupa-
da foi estimada em 11,3 

Houve aumento de 20,8% no número de empregados sem carteira 
assinada no setor privado, chegando a 12,5 milhões de pessoas.
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A versão inicial da moeda digital será 
uma opção adicional ao uso de cédulas 

convencionais.
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Setor público tem 
superávit primário de 
R$ 38,9 bilhões 

O setor público consolidado registrou 
superávit primário de R$ 38,9 bilhões 
em abril, informou ontem (31) o Banco 
Central. Nos últimos 12 meses, as contas 
públicas apresentam resultado positivo 
de R$ 137,4 bilhões, o equivalente a 
1,52% do PIB.

O setor público consolidado é com-
posto por Tesouro Nacional, Banco Cen-
tral e Previdência, estados, municípios 
e empresas estatais (exceto Petrobras, 
Eletrobras e bancos públicos). 

Desses, apenas as empresas estatais 
apresentaram déficit em abril, de R$ 1,040 
bilhão. O governo central apresentou 
superávit R$ 29,638 bilhões em abril, en-
quanto o resultado dos governos regionais 
no mês foi positivo em R$ 10,278 bilhões, 
segundo o relatório de estatísticas fiscais 
do BC. Nos quatro primeiros meses do 
ano, o superávit primário acumulado é de 
R$ 148,493 bilhões. No mesmo período 
de 2021, o superávit se encontrava em 
R$ 75,841 bilhões.

O resultado primário é aquele que 
contabiliza receitas e gastos do setor 
público, excluindo o pagamento dos 
juros da dívida pública. Caso os juros 
sejam incluídos na conta, o chamado 
resultado nominal, em abril foi regis-
trado um déficit de R$ 41,024 bilhões. 
A cifra é resultado da diferença entre 
o superávit primário e o dinheiro gasto 
com o pagamento de juros pelo setor 
público em abril, que chegou a R$ 
79,900 bilhões (ABr).

Desemprego cai e fica em 10,5% 
no trimestre encerrado em abril

O desemprego caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril, na comparação com o 
trimestre anterior, e 4,3 pontos percentuais na comparação anual, e fechou o período em 10,5%

representa o percentual de 
pessoas ocupadas na popu-
lação em idade de trabalhar, 
foi estimado em 55,8%, uma 
alta de 0,5 ponto percentual 
na comparação trimestral e 
de 4,8 pontos percentuais 
ante igual trimestre do ano 
anterior. 

Já a força de trabalho, que 
soma as pessoas ocupadas e 
as desocupadas, foi estimada 
em 107,9 milhões, o maior 
contingente de pessoas na 
força de trabalho da série. 
Na comparação anual, hou-
ve aumento de 20,8% no 
número de empregados sem 
carteira assinada no setor 
privado, chegando ao recor-
de histórico de 12,5 milhões 
de pessoas. Os trabalhadores 
por conta própria subiram 
7,2% no ano, chegando a 25,5 
milhões de pessoas (ABr).

milhões de pessoas, uma 
queda de 25,3% no ano. 
De acordo com a coordena-
dora da pesquisa, Adriana 
Beringuy, a queda na de-
socupação vem se mos-
trando sustentada desde 
o trimestre encerrado em 

julho de 2021, com avanços 
nos setores de transporte, 
armazenagem e correio, 
administração pública, 
defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana 
e serviços sociais.

O nível da ocupação, que 

Testes do real digital devem começar 
em 2023, diz Banco Central

Os testes da versão digital do real, 
chamada de Real Digital, deverão 
começar em 2023, segundo o econo-
mista do Banco Central (BC), Fábio 
Araújo. De acordo com ele, o cro-
nograma inicial previa os primeiros 
pilotos ainda em 2022, mas a greve 
dos funcionários do BC atrasou a 
programação. 

“A gente tinha a intenção de come-
çar os pilotos [testes] talvez ainda no 
final desse ano, mas a greve atrasou 
bastante o cronograma. De toda for-
ma, em 2023 e, em boa parte de 2024, 
a gente vai ter os pilotos rodando e 
as condições de ter certeza do lança-
mento da moeda digital na segunda 
metade de 2024”, disse Araújo em 
debate virtual sobre o tema, promo-
vido pela Febraban.

Em 2021, o Banco Central anun-
ciou que estava desenvolvendo o 
Real Digital, uma moeda digital que 
deverá funcionar como uma extensão 
da moeda física. Diferentemente das 
criptomoedas, o Real Digital será 
garantido pelo BC e trará a possibi-
lidade do uso de novas tecnologias, 
como contratos inteligentes (smart 
contracts), pagamento em outros 

países, e utilização em internet das 
coisas (IoT). 

De acordo com o BC, as pessoas 
interessadas em utilizar o Real Digital 
deverão obter uma carteira virtual de 
um agente autorizado – como um ban-
co ou uma instituição de pagamento. 
A versão inicial da moeda digital 
será uma opção adicional ao uso de 
cédulas convencionais, e poderá ser 
convertida para qualquer outra forma 
de pagamento hoje disponível – como 
depósito bancário convencional ou 
em real físico (ABr).
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OpiniãO
Descomplicar, 

desembolar, desenvolver

O déficit habitacional 
existe por todo o 
mundo, inclusive 
nos países mais 
desenvolvidos. 

Fatores históricos, cres-
cimento desordenado 
das cidades, mudanças 

comportamentais, conjuntu-
ra econômica e política con-
tribuem para uma situação 
que conhecemos bem: há 
mais gente querendo morar 
do que habitação ao alcance 
dessas pessoas. E a expressão 
“sonho da casa própria”, tão 
repetida, tem um sentido 
profundo que não pode se 
perder: “casa” é muito mais 
do que terreno e paredes; 
é apenas a dimensão mais 
palpável de algo maior - a 
ideia de lar. 

Um imóvel materializa 
esse sonho se realizando. 
Eu acredito que os sonhos 
das pessoas devem sempre 
ser levados muito a sério, 
em especial esse. É por isso 
que o acesso à habitação é 
uma questão tão presente 
e tão importante. Hoje, es-
pecialmente, vivemos um 
momento desafiador - preços 
subindo, aumento no custo 
para construir, condições 
econômicas da população 
menos favoráveis, o fosso 
social que se agrava. 

O impacto disso no mer-
cado habitacional é decisivo 
e preocupante: o acesso à 
moradia fica mais difícil; 
entre sonhar e realizar, o ca-
minho é mais longo. Isso não 
é “exclusividade” brasileira, 
claro. Mas é interessante 
observar como em outros 
países se encontram soluções 
inteligentes para diminuir 
essa distância e superar os 
obstáculos. Com frequência, 
tenho a oportunidade de es-
tar em contato com projetos 
e programas habitacionais 
ao redor do mundo, e com 
práticas inspiradoras. 

De políticas públicas a 
tecnologias e processos de 
produção inovadores, vejo 
iniciativas criativas, susten-
táveis, disruptivas mesmo 
- como a aplicação de téc-
nicas de construção rápida 
na Suécia, ou a estratégia de 
dispersão da habitação social 
na França, com os princípios 
de "densidade, diversidade e 
eficiência energética” regen-
do a construção nas novas zo-
nas urbanizáveis das cidades. 
Ainda que os exemplos bem-
-sucedidos aconteçam em 
outros contextos específicos, 
os aprendizados são muitos.

 Sabemos que produtivida-
de é um fator chave no custo 
das habitações acessíveis. 
Sabemos também que os 
mecanismos de acesso a essas 
habitações precisam estar co-
nectados às reais condições e 
necessidades da população. 
Sabemos que a legislação 
relacionada com a construção 
dessas moradias precisa jogar 
a favor. Então, o que falta para 
fazer acontecer? A reflexão é, 
de certa forma, urgente: en-
tendo que o próximo grande 
problema social do mundo é 
a habitação - e no Brasil não 
será diferente.

Por aqui, além do momento 
especialmente desafiador, 
lidamos com diversas outras 
pedras no caminho do sonho 
para a realização da conquista 
do lar. Em especial, com o 
que costumamos generalizar 
como “burocracia”: pro-
cessos morosos, legislação 
desencontrada nas diversas 

esferas governamentais. Essa 
falta de padronização é um 
grande desafio adicional, e se 
intensifica quando se trata de 
moradia para população de 
baixa renda.

 Da demora para a emissão 
de alvarás até os diferentes 
requisitos a serem cumpri-
dos em cada localidade, é 
um contexto que em geral 
desfavorece a escalabilida-
de, a redução de custos, a 
oferta ampla e acessível e a 
agilidade. Tudo isso fragiliza 
a segurança de empreender 
e realizar no segmento da 
habitação.

Gosto de imaginar um 
quadro bem diferente desse, 
em que a palavra de ordem é 
sintonia, e gosto de imaginar 
o que é preciso para chegar lá. 

Sei que é uma visão am-
biciosa, mas possível - e a 
chave para ela passa por 
um pacto social em torno 
da habitação, muito mais 
abrangente do que é hoje, que 
possa favorecer ao longo dos 
anos a conquista do lar pelos 
brasileiros. Afinal, o mercado 
não vai resolver sozinho, as 
leis não vão resolver sozinhas, 
as pessoas não vão resolver 
sozinhas.

Entendo que esse pacto 
social toma forma a partir de 
movimentos coordenados dos 
diversos agentes envolvidos 
- com pensamento sistêmico 
dos aspectos regulatórios; 
com maior nivelamento da 
legislação nos níveis federal, 
estadual e municipal; com a 
aderência de instituições e 
organizações; com o diálogo 
constante, contemplando 
tanto a ponta da oferta de 
produtos como a ponta da 
demanda habitacional e en-
curtando também a distância 
entre elas. 

Enfim, sintonia, que vai 
criar uma engrenagem azeita-
da para expandir o acesso ao 
mesmo tempo em que torna 
possível a disponibilização 
das moradias de forma am-
pla. Não é difícil concordar 
que, para quem sonha com 
sua casa, é melhor ter um 
produto de qualidade, dentro 
da legislação, viável financei-
ramente, do que qualquer 
solução instável ou irregular. 

As dificuldades e demoras 
fazem com que, em última 
instância, as famílias percam 
a chance de ter seu lar de 
forma estruturada. Para evitar 
que isso aconteça, governos, 
empresas e sociedade têm que 
estar preparados e compro-
metidos a responder a essa 
demanda, que é muito real e só 
tende a crescer. E todos têm 
a ganhar com uma evolução 
positiva desse cenário. Que 
tal padronizar as regras para 
quem produz habitação em 
escala? Que tal simplificar os 
mecanismos, potencializando 
o interesse local em aderir a 
programas habitacionais de 
abrangência nacional? 

E se houver mais incen-
tivo a processos produtivos 
inovadores, que aceleram e 
barateiam a construção de 
qualidade? Descomplicar, 
desembolar, desenvolver, 
para aprimorar a execução 
e multiplicar o acesso. São 
muitas as ideias, e quanto mais 
gente pensar nisso, mais perto 
da realização do sonho che-
garemos. Vamos conversar?

 
(*) - Engenharia Civil pela Fundação 

Mineira de Educação e Cultura 
e MBA em Finanças pelo IBMC, 

é copresidente da MRV, maior 
construtora e incorporadora da 

América Latina, e presidente  
do Instituto MRV  

(https://www.mrv.com.br/).

Eduardo Fischer (*)

A internet é a 4ª nação mais 
poluente do mundo

As cinco Big Techs que em 2020 compunham o grupo chamado FAANG, Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix e Google, consumiram naquele ano uma quantidade de energia equivalente a 49,7 milhões de 
megawatts-hora (MWh), superior a Portugal (48,4 milhões de MWh) e à Grécia (46,2 milhões de MWh) e 
quase tanto como a Romênia (50 milhões de MWh).

Vivaldo José Breternitz (*)

De 2018 a 2020, o consumo de 
energia das FAANG quase tri-
plicou, passando de 16,6 para 

49,7 milhões de MWh. É o que diz 
estudo elaborado pelo observatório 
Karma Metrix, que analisou os relató-
rios de sustentabilidade das FAANG 
apresentados pela agência italiana de 
marketing digital e inteligência artificial 
AvantGrade.com.

Os relatórios mostram que entre 
2018 e 2020 as FAANG emitiram 
98,7 milhões de toneladas de CO2, 
mais do que toda a República Tcheca 
(92,1), com um aumento de 17% 
nas emissões, no mesmo período. 
No entanto, os relatórios mostram 
alguns sinais positivos, principal-
mente as medidas que vem sendo 
tomadas pela Apple e Google, que 
estão utilizando mais energia gera-
da por fontes renováveis   e à busca 

combustíveis fósseis que alimentam 
data centers. Se a Internet fosse uma 
nação, seria a quarta mais poluente 
do mundo.

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

do Fórum Brasileiro de IoT

News@TI
estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. As oportunidades têm 
o intuito de desenvolver estudantes que buscam uma carreira de pro-
tagonismo nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Ciência da Computação, Comunicação Social (Publicidade ou 
Relações Públicas), Contábeis, Design, Direito, Economia, Estatística, 
Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, 
Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétri-
ca, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Marketing, Química e 
Sistema de Informação. Também podem se inscrever estudantes com 
curso técnico em Automação, Administração, Eletrônica, Eletrotécnica, 
Mecânica, Manutenção Industrial e Segurança do Trabalho (https://
vibraenergia.gupy.io/jobs/1902183).

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 localida-
des, 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 fle-
xível, 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.

Sicredi lança atendente de videochamada em 
libras para WhatsApp

@O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 mi-
lhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e 

no Distrito Federal, disponibilizou a função inédita de atendimento por 
videochamada em Libras (Língua Brasileira de Sinais), via Whatsapp 
Enterprise - versão do aplicativo destinada a empresas. A instituição 
financeira cooperativa é a primeira a utilizar a solução desenvolvida em 
parceria com a Botmaker. “A nova tecnologia assistiva está alinhada ao 
nosso direcionamento de atender às necessidades das pessoas por meio 
do relacionamento simples e próximo, e isso é reforçado agora com 
nosso pioneirismo de lançar uma videochamada em Libras integrada 
ao WhatsApp corporativo”, explica Alceu Meinen, superintendente de 
operações de produtos do Sicredi (www.sicredi.com.br).

Softys tem vagas abertas para programa de 
estágio 

@A Softys, empresa líder na América Latina em produtos de higiene 
e cuidados pessoais, está com vagas abertas para o programa de 

estágio. Com o objetivo de desenvolver jovens profissionais, as oportu-
nidades são para a cidade de São Paulo e Região Metropolitana, para 
estudantes de cursos de Humanas e Exatas, para trabalhar nas áreas 
Administrativo e Financeiro, Comercial, Fiscal, Logística, Marketing 
de Consumo, Marketing Institucional, Recursos Humanos e Trade 
Service. O programa de estágio da Softys tem foco no desenvolvimento 
do estudante, por isso, é desenvolvido com 70% de prática (foco no 
trabalho), 20% no relacionamento e 10% na capacitação técnica. O 
sistema de trabalho é híbrido (três dias no escritório e dois de home 
office), com duração de 12 meses, sendo 30h semanais (https://www.
ciadeestagios.com.br/vagas/softys).

Fórum na Mesa tem início: Evento é uma 
parceria entre Sebrae Rio e Senac RJ

@Até sexta-feira (3), o Sebrae Rio e o Senac RJ realizam mais uma 
edição do Fórum na Mesa. Em formato híbrido, o evento se tornou 

um dos principais de inteligência e tendências do setor realizados no 
país, exclusivamente para o segmento de alimentação fora do lar. Em 
mais de trinta edições realizadas na capital e no interior do Estado do 
Rio de Janeiro, o Fórum na Mesa já contou com a participação de mais 
de três mil empresários e potenciais empreendedores. Na edição 2022 
são mais de 1500 inscritos. As inscrições gratuitas seguem abertas pelo 
link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/forum-na-mesa

Sankhya investe no nordeste do país, com 
nova unidade de negócio no Maranhão 

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP e 
criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), acaba 

de inaugurar uma unidade de negócio em São Luís, no Maranhão. A 
filial, que contou com um alto investimento, tem o objetivo de expandir 
a capilaridade da empresa na região. O novo canal, atenderá todas as 
cidades do estado do Maranhão, com foco nos segmentos da Indústria, 
Atacado/ Distribuidor, Varejo e Serviços. “São mercados muito aqueci-
dos no Maranhão e por isso os empresários destes segmentos têm nos 
procurado com frequência", afirma Danilo Soares, gestor da Unidade. 
O Agronegócio também será uma das apostas locais da Sankhya para 
2022. "É um nicho que necessita de soluções que atendam às neces-
sidades específicas de negócio e nós estamos prontos para atendê-los 
de forma plena", comenta.

Modelo de negócio white label da ConectCar 
permite que empresas entrem no segmento 
de mobilidade

@O segmento de mobilidade é um dos mais promissores do mun-
do, com um mercado que deve crescer 75% até 2030, chegando 

a US$ 26,6 trilhões globalmente (segundo dados do Oliver Wyman 
Forum) e também está entre os mais desafiadores, com necessidade 
de investimento em tecnologia e eficiência operacional. Para entrar 
neste mercado, contribuindo para uma maior fluidez no trânsito e au-
mentando a entrega para os clientes, sem precisar se especializar em 
um novo negócio, muitas empresas estão lançando tags de pagamento 
automático, como as operadas pela ConectCar. A iniciativa proporciona 
um benefício adicional de valor reconhecido e que ajuda o cliente a 
ter conveniência e ainda economizar em pedágios, uma vez que al-
gumas praças concedem 5% de desconto nas passagens automáticas 
(conectcar.com.br).

Programadores do amanhã abre inscrições

@O Programadores do Amanhã, projeto que tem como objetivo 
qualificar, fortalecer e dar protagonismo a jovens negros e negras, 

para que construam carreira na área de tecnologia, está com inscrições 
abertas para a próxima turma, que vai contar com 60 alunos. O pro-
grama oferece formação técnica para profissionais de tecnologia que 
vai do ensino de lógica ao desenvolvimento web e app, com foco em 
JavaScript, além de formação completa em inglês, suporte psicológico, 
mentorias e participação em atividades focadas no desenvolvimento de 
habilidades comportamentais demandadas pelo mercado de trabalho 
(https://programadoresdoamanha.org/). 

Livelo abre inscrições para Programa de 
Estágio 2022

@A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, 
com a missão de apoiar e desenvolver talentos que estão se 

preparando para ingressar no mercado de trabalho, abre novas vagas 
do seu Programa de Estágio. Na companhia, os colaboradores podem 
desfrutar do melhor momento de suas carreiras, com oportunidades 
para aprendizado e reconhecimento. Em parceria com a Companhia 
de Estágios, uma das empresas líderes de recrutamento e seleção de 
estagiários e trainees, a Livelo oferece um programa completo que 
visa desenvolver todas as frentes de trabalho dos estagiários, trazendo 
ferramentas, conexões e facilitando momentos para se conectarem com 
os desafios do cotidiano. O projeto disponibilizará 10 vagas distribuí-
das nas áreas de Controladoria, Marketing, Operações, Planejamento 
Comercial, Produtos, RH, Relacionamento Comercial e Tecnologia da 
Informação. As inscrições para participar do processo seletivo podem 
ser feitas aqui até 19/06. O início das atividades, que será em modelo 
híbrido, está previsto para 08/08 (https://www.ciadeestagios.com.br/
vagas/livelo). 

Vibra abre inscrições para Programa de 
Estágio 2022

@A Vibra inicia as inscrições para seu processo seletivo de estágio 
voltado aos estudantes do ensino técnico e do ensino superior. O 

programa é uma excelente oportunidade para que os alunos possam 
vivenciar uma experiência de aprendizagem profissional dentro de uma 
grande companhia, desenvolvendo suas habilidades e potencializando a 
chance do ingresso na empresa após a formatura. Estão sendo oferecidas 
27 vagas (17 de nível técnico e 10 de graduação) distribuídas entre os 

ricardosouza@netjen.com.br

ativa de eficiência energética nos 
seus data centers.

A internet gera emissões de CO2 
tanto em função de sites e aplicati-
vos que são criados e funcionam de 
forma ineficiente, quanto pelo uso de 

metamorworks_CANVA
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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:

MATHEUS FERNANDO DE ASSIS SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico em 
eletrodomésticos, nascido em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/129.FLS.149-MAUÁ/SP), 
Mauá, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e sete (14/06/1997), 
residente e domiciliado Rua Sabiá da Praia, 160, bloco 04, apartamento 42, CEP: 
08490-710, Jardim Pedra Branca, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco de 
Assis da Silva e de Maria Cicera da Silva. MARIA DE LOURDES AZEVEDO, estado 
civil divorciada, profissão assistente administrativa, nascida em Carbonita, Estado de 
Minas Gerais, Carbonita, MG no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(09/07/1987), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 263, casa 01, CEP: 08248-
000, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cordeiro de 
Azevedo e de Olívia Matias de Azevedo.

YHEISSON RICHARD VALDEZ APAZA, estado civil solteiro, profissão backoffice, nas-
cido em La Paz - Bolivia, La Paz - Bolivia no dia vinte e três de março de mil novecentos 
e noventa e seis (23/03/1996), residente e domiciliado Rua Victório Lazzari, 40, A, CEP: 
08295-330, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cirilo Valdez Machaca e de Antonia 
Apaza. MELISA GRACE MAGALLANES PACHECO, estado civil solteira, profissão 
backoffice, nascida em Lima - Peru, Lima - Peru no dia sete de agosto de mil novecen-
tos e noventa e cinco (07/08/1995), residente e domiciliada Rua Victório Lazzari, 40, 
A, CEP: 08295-330, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Magallanes 
Gomez e de Maria Carmen Pacheco Maximo.

DURVAL JUNIOR DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão analista de su-
porte, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.094-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa (06/10/1990), 
residente e domiciliado Rua Castelo do Piauí, 508, CEP: 08295-510, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Durval Gonçalves do Nascimento e de Leonôra dos Reis 
e Silva do Nascimento. AMANDA DE ALMEIDA MACHADO, estado civil solteira, 
profissão nutricionista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/171.FLS.108 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/11/1992), residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 508, CEP: 08295-510, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara de Jesus Lopes Machado e de Elisa-
bete Maria de Almeida Machado.

BRUNO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão instalador de tv a 
cabo, nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/267.FLS.118-IN-
DIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (29/11/1996), residente e domiciliado Rua Canção Agalopada, 
329, CEP:08225-500, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Hermano Francisco da Silva e de Arlete Rodrigues da Silva. BEATRIZ 
APOLONIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão professora de educação 
infantil, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/284.FLS.143V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(22/07/1997), residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 329, CEP:08225-500, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson 
Ferreira de Souza e de Adriana Apolonia Leitão.

JOÃO ISMAR PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão sapateiro, 
nascido em Boa Vista do Tupim, Estado da Bahia, Boa Vista do Tupim, BA no dia vinte e 
dois de junho de mil novecentos e cinquenta e oito (22/06/1958), residente e domicilia-
do Travessa Alfredo Eduardo Noronha, 27, CEP: 08473-005, Jardim Wilma Flor, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Rangel. CLEIDE MARIA LIMA, estado 
civil divorciada, profissão cuidadora, nascida em Timon, Estado do Maranhão, Timon, 
MA no dia vinte de abril de mil novecentos e sessenta e sete (20/04/1967), residen-
te e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 481, bloco A, apartamento 31, CEP: 08255-010, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Moreira Lima e de Francisca Alves Lima.

BRUNO GUIMARÃES TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão enfermeiro, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta 
e um (26/08/1981), residente e domiciliado Rua Rosina Ferraresi Marsura, 79, CEP: 
08220 720, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Lima Tei-
xeira e de Maria Vanda Guimarães Teixeira. CAMILA CARMONA DE LYRA, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.017-
VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (17/02/1989), residente e domiciliada Rua Rosina Ferraresi Marsura, 
79, CEP: 08220-720, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel 
Pereira de Lyra e de Patricia da Rocha Carmona.

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, 
nascido em Tarrafas, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.104 TARRAFAS/CE), Tarra-
fas, CE no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e oito (05/07/1988), residente e 
domiciliado Rua Euclides de Jesus, 56, CEP:08250-440, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Antunes dos Santos e de Antonia 
Tereza de Sousa Santos. KAREN IOLANDA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão promotora de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/199.
FLS.159-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecen-
tos e noventa e seis (04/06/1996), residente e domiciliada Rua Euclides de Jesus, 56, 
CEP:08250-440, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Beverli Aparecida dos Santos.

THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/333.FLS.129V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (05/02/1999), residente e domi-
ciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 703, CEP 08240-620, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sandro Nelson Beltrão de Oliveira e de Ana Paula Soares de Oli-
veira. ESTER SAMIRA VELLOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxi-
liar administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/367.FLS.004V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de dois mil (21/02/2000), residente 
e domiciliada Travessa Carlos Cordeiro, 03, casa 01, CEP 08247-020, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Augusto Gomes dos Santos 
e de Mara Regina Velloso dos Santos.

WAGNER EVARISTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/142.FLS.449-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (10/09/1987), residente e domici-
liado Rua José Alves dos Santos, 29, apartamento 07, CEP:08220-450, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilton Evaristo dos Santos e de Yolanda Evaristo 
dos Santos. GRAZIELE LIMA SANTOS, estado civil divorciada, profissão técnica de en-
fermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro 
de mil novecentos e oitenta e nove (31/10/1989), residente e domiciliada Rua José Alves 
dos Santos, 29, apartamento 07, CEP:08220-450, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Roberto de Lima e de Rita de Cássia dos Santos de Lima.

RODRIGO FALCÃO ROCHA, estado civil solteiro, profissão técnico de segurança do 
trabalho, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/214.FLS.
157-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil no-
vecentos e oitenta e seis (23/07/1986), residente e domiciliado Rua José Alves dos 
Santos, 92, CEP 08220-450, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Ivan Pereira da Rocha e de Edjane Maria Carvalho Falcão da Rocha. TATIANE BOR-
GES FERREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/154.FLS.224V-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (08/12/1987), residente e domiciliada Rua José Alves 
dos Santos, 92, CEP 08220-450, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Tarso de Araujo Ferreira e de Elienai Borges da Silva.

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de máqui-
na, nascido em Macarani, Estado da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.140 MACARANI/BA), Ma-
carani, BA no dia onze de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (11/11/1967), 
residente e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, 04, casa 01, CEP: 08260-
391, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Rodrigues dos Santos e 
de Maria Costa Braga. MARIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.FLS.061-BELO JAR-
DIM/PE), Belo Jardim, PE no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta 
(21/11/1980), residente e domiciliada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 04, casa 01, 
CEP: 08260-391, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Pereira da Silva 
e de Marina Maria Pereira.

PAULO ROGÉRIO NOGUEIRA ROSA, estado civil solteiro, profissão inspetor de quali-
dade, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/234.FLS.066V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e sete (01/10/1997), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 275, apto 86, CEP 08295-030, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Feliciano Rosa e de Mirian No-
gueira Rosa. ANA LUIZA SAGATAUSKIENE, estado civil solteira, profissão assistente 
de departamento pessoal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/400.FLS.191V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de dois mil e um (27/08/2001), residen-
te e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 275, apto 86, CEP 08295-030, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio Sagatauskiene e de Vivian Fernandes de 
Moura Sagatauskiene.

THALLES VICENTINI DOS REIS, estado civil solteiro, profissão assistente administra-
tivo, nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/261.FLS.161V-INDIA-
NÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (05/09/1995), residente e domiciliado Rua Conde de Avilez, 256, CEP 08285-310, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Efrain José dos Reis e de Rita de 
Cassia Vicentini dos Reis. NATALY FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão analista regulatória junior, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.
197-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (10/12/1994), residente e domiciliada Rua Conde de Avilez, 256, CEP 
08285-310, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Francisco dos 
Santos e de Cleide Eunice Ferreira dos Santos.

FELIPE VIEIRA GARCIA, estado civil solteiro, profissão ajudante de produção, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/357.FLS.176-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e noventa e nove (20/10/1999), residente e domicilia-
do Rua Sílvio Barbini, 46, apartamento 44-A, CEP:08250-650, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Garcia e de Fernanda do 
Nascimento Vieira. ANGELL MARIA BISPO DOS SANTOS FRANCISCO, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/300.
FLS.185-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de dois mil 
e um (21/12/2001), residente e domiciliada Rua Domingos Escorcio, 43, F, CEP:08461-
370, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Santos 
Francisco e de Marcia Bispo Ferreira.

VALDENOR SANTOS RIOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de topografia, nascido 
em Mairi, Estado da Bahia (CN:LV.A/063.FLS.245 MAIRI/BA), Mairi, BA no dia quatro de 
abril de mil novecentos e setenta e seis (04/04/1976), residente e domiciliado Rua Guiena, 
226, casa 01, CEP: 08270-200, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu 
Reges Rios e de Estelita de São João Santos. CLÁUDIA RODRIGUES SOARES, estado 
civil divorciada, profissão operadora de corte e solda, nascida neste Distrito, São Paulo, SP 
no dia onze de maio de mil novecentos e setenta e dois (11/05/1972), residente e domicilia-
da Rua Guiena, 226, casa 01, CEP:08270-200, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Benedito Rodrigues Soares e de Neusa Maria Soares.

PATRICK HEDWIG DO AMARAL TELES, estado civil solteiro, profissão corretor 
de imóveis, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.129-
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa 
(18/06/1990), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegretti, 1072, casa 01, 
CEP 08215-250, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sérgio Marques Teles e 
de Elisabete Hedwig Lukancic do Amaral. TALITA SILVA LOURENÇO, estado civil sol-
teira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.
FLS.037V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (04/10/1988), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 
1072, casa 01, CEP 08215-250, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis Lourenço 
e de Roseli Lino da Silva.

LUCIANO RIBEIRO BORGES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Iguape, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.138-IGUAPE/SP), Iguape, SP no dia sete de 
junho de mil novecentos e setenta e cinco (07/06/1975), residente e domiciliado Rua 
Serra de São Domingos, 72, bloco 02, apartamento 116, CEP:08290-370, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dalvino Manoel Borges e de Marilda de 
Aguiar Ribeiro Borges. CLEIDE DE OLIVEIRA TRUDES, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Iguape, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.001 
IGUAPE/SP), Iguape, SP no dia onze de junho de mil novecentos e setenta e quatro 
(11/06/1974), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 72, bloco 02, apar-
tamento 116, CEP:08290-370, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Odmir Arlindo Trudes e de Maria Justina de Oliveira Trudes.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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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: ADERBAL DORIGAN ALVES DA SILVA, profissão: condutor escolar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/04/1984, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alderito Alves da Silva e de Neide Dori-
gan. A pretendente: DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS, profissão: condutora escolar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/11/1985, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Alves dos Santos e de Zenilza 
de Jesus Pinheiro Santos.

O pretendente: DANIEL SILVA DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marcos de Jesus Souza e de Terezinha Ribeiro da Silva. A pre-
tendente: DEBORA ANDRADE SOUZA, profissão: auxiliar de suporte técnico, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacir Souza e de Marluce Camelo de Andrade.

O pretendente: KEVIN GABRIEL PRATA DOS SANTOS CRISTO, profissão: técni-
co automotivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/06/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Evandenilson Caldeira 
de Cristo e de Sueli Prata dos Santos Cristo. A pretendente: LETÍCIA DE SOUZA TRIN-
DADE, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Carlos Roberto de Jesus Trindade e de Lucineuda Saturnino de Souza Trindade.

O pretendente: JOSÉ GILBERTO ALVES DE SÁ, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 13/08/1970, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Pinto de Sá e de Emilia Alves de Sá. A pretendente: 
CELESTE BATISTA DE SOUZA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, natura-
lidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 13/08/1975, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Cecilio Batista de Souza e de Eduarda Senhorinha de Souza.

O pretendente: BRUNO TOLENTINO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Sonia Tolentino Barbosa. A pretendente: BRUNA ALVES MATIAS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Matias 
e de Telma Bezerra Alves.

O pretendente: CHARLES AUGUSTO DE PAULA MENDES, profissão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1968, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Mendes e de Jacira Maria de 
Paula Mendes. A pretendente: CONCEIÇAO APARECIDA DA SILVA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
07/03/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adelaide Brunio da Silva.

O pretendente: DALMIR PEREIRA NUNES, profissão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipiau, BA, data-nascimento: 02/10/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Nilton Alves Nunes e de Diva Pereira. A pretendente: ANDREISSE 
APARECIDA DA SILVA, profissão: técnica de patologia clínica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar de Jesus Silva e de Adriana Aparecida da Mota.

O pretendente: OSWALDO SEIJI HORIGUCHI, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1960, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Hirozi Horiguchi e de Rosa Ferreira Horiguchi. A 
pretendente: LUCIANA ALVES FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Fernandes e de Janete Alves Fernandes.

O pretendente: WESLEY BARRETO DA SILVA, profissão: técnico de informática, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joseane Barreto da Silva. A pretendente: MIKA-
ELLEN ROSA DE JESUS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, 
DF, data-nascimento: 05/08/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jose Luiz Barbosa de Jesus e de Cáren de Jesus Rosa.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE DEUS, profissão: eletricista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Taiaçupeba, SP, data-nascimento: 05/08/1957, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco João de Deus e de Noemia Ocelina de Jesus. A 
pretendente: SONIA FARIAS DE SOUSA, profissão: copeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 30/07/1965, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Neri de Sousa e de Analia Farias de Sousa.

O pretendente: GILBERTO JUSTINO SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 22/03/1959, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Justino Silva e de Geruza Justino Silva. A pretendente: 
VERA LUCIA DE JESUS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Livra-
mento de Nossa Senhora, BA, data-nascimento: 12/05/1964, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Manoel Vitorino de Souza e de Maria Rosa de Jesus.

O pretendente: WELLINGTON LAINO DOS SANTOS, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelsino José dos Santos e de Zelina Laino dos 
Santos. A pretendente: FRANÇOISE TOMAZ DOS SANTOS, profissão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Itapetim, PE, data-nascimento: 28/03/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lourival Sebastião dos Santos e de Maria José 
Tomaz.

O pretendente: MARINHO DA SILVA NASCIMENTO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pompeia, SP, data-nascimento: 06/12/1962, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Geová Dantas do Nascimento e de Avelina da Silva 
Nascimento. A pretendente: LISIONETE APARECIDA SOARES PEREIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibitinga, SP, data-nascimento: 27/01/1968, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Soares Pereira e de Cristina 
Cardoso da Silva Pereira.

O pretendente: CLÁUDIO ROBERTO DIAS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aparecida Dias. A pretendente: DANIELA APARECIDA DE 
SOUZA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel 
Aparecido de Souza e de Maria de Fatima Simplicia da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ANTÔNIO VIANA DA FONSÊCA, profissão: gráfico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Viana de Fonsêca e de Maria de Andrade 
dos Santos. A pretendente: MARIA NEIDE VIEIRA SANTOS, profissão: costureira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Macarani, BA, data-nascimento: 05/10/1967, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Izaias dos Santos e de Candida Vieira 
Lima.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES KIBATA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Tarcizio Isao Kibata e de Elielda Fernandes da Silva. 
A pretendente: JÉSSICA FRANCINCE DE LIMA, profissão: atendente de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vera Lucia Ferreira de Lima.

O pretendente: GABRIEL DAVANZO LUIZ, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itapecerica da Serra, SP, data-nascimento: 23/12/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdomiro Diogo Luiz e de Marlene de 
Fatima Davanzo Luiz. A pretendente: ROSILENE MARIA DE ARAÚJO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Amaraji, PE, data-nascimento: 26/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cícero Serafim de Araújo e de 
Maria José da Silva.

O pretendente: LUIS MATHEUS SCHUMISKI SANTOS, profissão: backoffice, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso da Costa Santos e de Lilian Aparecida 
Schumiski da Costa. A pretendente: THAINÁ RIBEIRO GERALDO, profissão: maquia-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdney Santos Geraldo e de Thais 
Guedes Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO, profissão: metarlúgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1992, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, filho de Manoel Alicindo Ribeiro e de Gloria de Souza. A 
pretendente: THAMIRES ANTUNES COSTA, profissão: negociadora de cobranças, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/12/1997, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jacy Paula Costa e de Adriana 
Cunha Antunes.

SEBASTIÃO ROBERTO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/013.FLS.277-6º DISTRITO DE RECIFE/
PE), Recife, PE no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta (22/05/1970), 
residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 1250, bloco 04, apartamento 33, 
CEP: 08215-290, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Socorro de Lima. RO-
SINEIDE VILA NOVA, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/173.FLS.167-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
setembro de mil novecentos e setenta e três (11/09/1973), residente e domiciliada Rua 
Álvaro de Mendonça, 1250, bloco 04, apartamento 33, CEP: 08215-290, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Tenorio Vila Nova e de Bernardete Vila Nova.

IGO APARECIDO DAMIÃO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/017.FLS.241-SAN-
TANA DOS MONTES/MG), Conselheiro Lafaiete, MG no dia vinte e nove de dezembro 
de mil novecentos e noventa e seis (29/12/1996), residente e domiciliado Rua Profes-
sor Hasegawa, 914, torre I, apartamento 11, CEP 08260-090, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nilo Afonso de Almeida e de Rosamônica Aparecida Barbosa. 
TAYNARA DA SILVA CRUZ, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/354.FLS.212-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e noventa e nove (21/09/1999), residente e domiciliada 
Rua Professor Hasegawa, 914, torre I, apartamento 11, CEP 08260-090, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Vander da Cruz e de Sidneia da Silva.

FABIO DE SOUZA LUCIO, estado civil solteiro, profissão do lar, nascido no Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.146-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta e sete (16/10/1977), resi-
dente e domiciliado Rua Taques, 46, casa 04, CEP: 08295-070, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Lucio e de Angela Maria de Souza Lucio. 
CÍNTHIA DE SALES SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/063.FLS.267-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (29/09/1982), residente e domiciliada Rua Taques, 
46, casa 04, CEP: 08295-070, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Fernandes da Silva Filho e de Maria Lucia de Sales Silva.

UILIAN ROBERTO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (01/07/1981), residente e domiciliado Rua Jaguarundi, 156, 
casa 01, CEP 08223-040, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Roberto de Carvalho e de Sandra Regina da Silva Carvalho. ANA 
KARININE SANTOS DE LIMA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Ara-
cati, Estado do Ceará (CN:LV.A/028.FLS.125 ARACATI/CE), Aracati, CE no dia quatro 
de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (04/06/1985), residente e domiciliada Rua 
Surucuás, 759, casa 03, CEP 08220-000, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilisberto Pinheiro de Lima e de Elizeth Santos de Lima.

EMERSON GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.233V MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e nove (04/06/1989), residente 
e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 173, CEP: 08255-400, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Ferreira de Oliveira e de Edivâ-
nia Gomes de Oliveira. DENISE GONÇALVES SANTOS, estado civil solteira, profissão 
promotora de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/138.FLS.066 LIBER-
DADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis (21/06/1986), residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 173, CEP: 08255-400, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara 
Santana Santos e de Elaine Cristina Gonçalves.

LEONARDO DE SOUZA ANDRADE, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/390.FLS.186-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (17/01/1994), residente e 
domiciliado Rua Caimum, 112, casa 06, CEP 08223-070, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Dileusa Souza Andrade. LUANA 
CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/124.FLS.133-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de julho de mil novecentos e noventa e quatro (31/07/1994), residente e domicilia-
da Rua Caimum, 112, casa 06, CEP 08223-070, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nadir da Silva.

RODRIGO GUILHERME DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Caçapava, neste Estado (CN:LV.A/027.FLS.036 IGARATÁ/SP), Caçapava, SP 
no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (11/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Zituo Karasawa, 12, C, CEP 08260-120, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Silvani dos Santos. KEVILIN CRISTINA CORREIA PEREIRA DOS 
ANJOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/126.FLS.108-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro 
de mil novecentos e noventa e oito (21/01/1998), residente e domiciliada Rua Zituo Ka-
rasawa, 12, C, CEP 08260-120, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinan 
Pereira dos Anjos e de Ana Paula Correia.

ELTON VICENTE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e ses-
senta e seis (18/01/1966), residente e domiciliado Rua Bento dos Reis, 125, apartamento 
13-A, CEP 08253-600, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Severino dos Santos e de Josefa Vicente dos Santos. ANA LUCIA MOREIRA 
DE SOUSA, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em Distrito de Engenheiro 
Pontes, Município de Laje, Estado da Bahia, Laje, BA no dia treze de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e sete (13/12/1967), residente e domiciliada Rua Folhas Caidas, 53, 
apartamento 41-B, CEP 08253-510, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Moreira de Sousa e de Odilia Pinheiro dos Santos.

LORRAN CARLOS FIRMINO FERNANDES, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/256.FLS.023 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de setembro de dois mil (06/09/2000), residente e domiciliado Rua Senador 
Amaral Furlan, 769, bloco 04, apartamento 63, CEP:08247-025, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Michelle Firmino Fernandes. LUANA CLARA FER-
REIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/357.FLS.173V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de 
mil novecentos e noventa e nove (02/11/1999), residente e domiciliada Rua Antônio Moura 
Andrade, 420, bloco 05, apartamento 303, CEP:08210-660, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Carlos Ferreira e de Filomena Aparecida da Silva Ferreira.

O pretendente: MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA NETO, profissão: montador 
de brinquedos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 19/02/2001, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Cavalcante 
de Souza e de Iolanda Barbosa de Souza. A pretendente: ESTHER SILVA SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/07/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista dos Santos 
e de Silvana Alexandre da Silva Santos.

O pretendente: GABRIEL ALCARAZ DA SILVA, profissão: assistente administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/2000, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Sergio Alcaraz da Silva e de Ana Maria Joaquim 
da Silva. A pretendente: BIANCA FREIRE MASSOCA, profissão: estagiária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/2001, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Adilson Massoca e de Patricia Rejane Freire de Araujo.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS ARANTE, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco Tavares Arante e de Maria Pereira dos Santos 
Arante. A pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SILVA, profissão: porteira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mairiporã, SP, data-nascimento: 13/06/1993, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Valdomiro Amauri da Silva e de Simone Aparecida Estevam.

O pretendente: ESEQUIEL LEAL BEZERRA, profissão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Luiz Pereira Bezerra e de Doralice Dias Leal Bezerra. A pretenden-
te: MARIA EDUARDA PEREIRA DIAS DOS SANTOS, profissão: cabeleireira, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1990, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Hilario Dias dos Santos e de Katia Cilene Pereira.

O pretendente: RODRIGO GAGERE CALABRIA, profissão: entregador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Rodnei Vieira Calabria e de Silvia Regina Moraes Gagere. A preten-
dente: MIRELLY FERREIRA NASCIMENTO, profissão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 27/06/2003, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Marivaldo Messias Souza Nascimento e de Silene Silva Ferreira Nascimento.

O pretendente: AILTON TEIXEIRA DORIA, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Tabatinga, SP, data-nascimento: 12/10/1946, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Teixeira Doria e de Rosa Pessoa Doria. A pretenden-
te: ELENILDA SILVA CABRAL, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Limoeiro, PE, data-nascimento: 10/03/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de João da Silva Cabral e de Josefa Fortunata da Conceição.

O pretendente: DANIEL TAVARES DE PAULA, profissão: conferente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/2004, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Dejamean de Paula e de Rute Tavares de Carvalho 
Paula. A pretendente: ALANE DE BRITO SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 05/01/2001, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Nilton José Ferreira dos Santos e de Iraci de Brito Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA ALVES, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 18/05/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Alves e de Claudia Maria da Silva 
Alves. A pretendente: POLLAYNE VICTÓRIA LIMEIRA DA COSTA, profissão: jovem 
aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 
05/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Alexandre Cos-
ta e de Adenice Limeira da Costa.

O pretendente: DEIVID COSTA LEOPOLDINO, profissão: pintor automotivo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 07/12/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre dos Santos Leopoldino e 
de Shiela Inacio Costa. A pretendente: REBECA DA SILVA CARDOSO, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Michela da Silva Cardoso.

O pretendente: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA SILVA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 02/08/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose de Souza e de Maria de Lourdes de Sou-
za. A pretendente: GRAZIELE APARECIDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 17/04/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ana Lúcia Ferreira da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Oscilação no mercado 
de criptomoedas: há 
motivos para pânico?

O noticiário econômico 
das últimas semanas 
preocupou muitos 
investidores do mercado 
de ativos digitais 

Somente entre os dias 
5 e 12 de maio, o valor 
de mercado das crip-

tomoedas despencou 36% 
e, no auge da correção, o 
Bitcoin atingiu o assustador 
patamar dos 25.500 dólares - 
menor nível registrado em 17 
meses. Outras criptomoedas 
também desabaram, com 
quedas que chegaram a até 
62% em um curto espaço 
de tempo.

No entanto, absorvida a 
forte oscilação, é vital que 
os investidores avaliem com 
cautela este ambiente, que 
ganha cada vez mais adeptos 
no Brasil e no mundo e se 
consolida como um grande 
pilar do mercado financeiro 
nos cenários interno e ex-
terno. Pesquisa recente da 
Capco, consultoria global 
de gestão e tecnologia de-
dicada ao setor de serviços 
financeiros do Grupo Wipro, 
revela que a capitalização do 
mercado de criptomoedas 
deve chegar a US$ 24 trilhões 
até 2027. 

O estudo corrobora a visão 
de muitos analistas que re-
forçam a confiança e a impor-
tância deste segmento para 
a economia. Assim como em 
muitos nichos da economia, 
há players e ofertas variadas. 
Cada projeto está ancorado 
em pilares específicos. Mas, 
quando essas fortalezas não 
são consistentes e susten-
táveis, passada a euforia do 
mercado, as chances de insu-
cesso - e oscilações - tendem 
a aumentar. Afinal, projetos 
vazios não se sustentam.

Hoje, neste mercado de ati-
vos digitais, há projetos que 
estão ancorados em pilares 
sustentáveis e permitem ao 
investidor, por exemplo, não 
depender unicamente de es-
peculação de mercado para 
ver seu ativo se valorizar.

Antes de entrar ou aumen-
tar sua participação nesta 
seara, é vital que os inves-
tidores avaliem três pilares 
fundamentais: o primeiro é 
verificar se há integração 
de canais digitais e físicos 
para esse investimento, ou 
seja, se este ativo está uni-
camente no ambiente online 
e, caso esteja, se há atrativos 
suficientes para que ele se 
mantenha em uma trajetó-
ria de valorização no curto, 
médio e longo prazo. 

Muitos investidores, hoje 
em dia, optam por investir 
em ativos digitais que te-
nham sinergias com outras 
frentes, e estejam interliga-
das aos consumidores em 
geral.

Após essa etapa, o segundo 
passo é verificar a transpa-
rência desse ativo, principal-
mente dos idealizadores dos 
projetos. Fuja do anonimato. 
E, por fim, ter a consciência 
que cada ativo possui suas 
particularidades e devem ser 
avaliados unicamente - idên-
tico ao mercado de ações. 

Hoje, há no mercado uma 
gama variada de oferta, 
inclusive opções que estão 
intrerligadas com programas 
de fidelidade, banco digital 
e Exchange. Quanto mais 
fundeado em outras frentes, 
menos risco e mais seguran-
ça para o investidor. 

(*) - Formado em Matemática e 
em Psicologia, com Mestrado 

em Estatística, pela USP, é sócio 
da Fidelis Club, plataforma 

para programas de fidelidade e 
recompensas (https://fidelis.club/).

Gustavo Frachia (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JORGE LUIZ MENEZES COSTA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/10/1992), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Jorge Nascimento Costa e de Helena Paulino de Menezes. 
A pretendente: MIRIÃ ALVES MANUEL, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/10/2000), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Manuel e de Eliandra Alves Rosa.

O pretendente: ALEX SÃO PEDRO DE MORAIS, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de máquinas, nascido em Suzano, SP, no dia (06/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ronivon Americo de Morais e de Nadir Costa São 
Pedro. A pretendente: THAMIRIS BARROS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de expedição, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Neves de Oliveira e de Lucineia 
Raimunda de Barros.

O pretendente: GABRIEL MARTINS ALVES, estado civil solteiro, profissão gestor de 
recursos humanos, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival de Almeida Alves e de Sonia Martins Alves. 
A pretendente: JULIA CABRAL DOS REIS, estado civil solteira, profissão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Francisco dos Reis e de Eunice Machado Cabral dos Reis.

O pretendente: FELIPE SANT'ANA, estado civil solteiro, profissão operador telemarketing, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1995), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Renato Sant'Ana e de Benísia Pimenta Sant'Ana. A pretendente: 
THUYANNE DOS SANTOS MONTEIRO, estado civil solteira, profissão auxuliar adminis-
trativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1995), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Celio Aparecido Monteiro e de Patricia dos Santos Monteiro.

O pretendente: FRANCISCO ALVES FILHO, estado civil divorciado, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em Pereiro, CE, no dia (25/05/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Vaz de Lima e de Dalgiza 
Severina de Lima. A pretendente: ANA MARIA NUNES DE LIMA, estado civil divorciada, 
profissão copeira, nascida em Pereiro, CE, no dia (17/03/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Nunes de Lima e de Antônia Alves de Lima.

O pretendente: JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divorciado, profissão 
operador de corte e solda, nascido em Triunfo, PE, no dia (16/02/1966), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Emiliano Ferreira e de Maria dos 
Santos Ferreira. A pretendente: MARIA NILMA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Exu, PE, no dia (21/04/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Mariano dos Santos e de Maria Izabel de Jesus.

O pretendente: DAMIÃO DOMINGUES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposen-
tado, nascido em João Pessoa, PB, no dia (14/08/1949), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Domingos da Silva e de Rita Maria da Silva. A 
pretendente: FABIANE CAMPANHA RUSSI, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/10/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Iberê Albano Russi e de Apparecida Campanha Russi.

O pretendente: MATHEUS BARBOSA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adnar Pereira de Lacerda e de Rita de Cassia Ferreira 
Barbosa. A pretendente: EVELYN DOS SANTOS NOGUEIRA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/2004), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Lopes Nogueira e de Cilene dos Santos Nogueira.

O pretendente: MARCELO GRIGORIO BORGES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de jardinagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Grigorio Borges e de Lindaura Amelia 
Borges. A pretendente: ELENIR RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Osasco, SP, no dia (25/03/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sinezia Ribeiro da Silva.

O pretendente: VITOR DIEGO SILVA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão meta-
lúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1984), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Oswaldo da Conceição Filho e de Adilza Pereira da Silva da 
Conceição. A pretendente: JOELMA APARECIDA LAGOA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1972), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Onofre Belarmino Lagoa e de Esmeralda Aparecida Lagoa.

O pretendente: LUCIVAL ROSA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão feirante, nascido 
em Alvares Machado, SP, no dia (19/11/1959), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Rosa da Silva e de Benvinda Leita da Silva. A pretendente: SAN-
DRA DO NASCIMENTO RAMOS, estado civil viúva, profissão vendedora, nascida em 
Taquaritinga do Norte, PE, no dia (30/09/1973), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Amaro do Nascimento e de Severina Pessoa de Melo Nascimento.

O pretendente: LEANDRO FELIX RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em São Gonçalo, RJ, no dia (16/02/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Laudelino Rodrigues e de Maria José Felix Rodri-
gues. A pretendente: PATRICIA DA SILVA MAGALHÃES, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira Magalhães e de Marli Roldão da Silva.

O pretendente: ALEX DE FARIA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (18/04/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Marcelo de Faria e de Maria de Fátima Dode. A pretendente: MARIA FERNANDA 
RIBEIRO SANTOS, estado civil solteira, profissão operador de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Armando Santos e de Inês Rodrigues Ribeiro Santos.

O pretendente: JOSE AUGUSTO PEREIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão téc-
nico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Costa e de Sueli Pereira. 
A pretendente: AUDREY JULIA DE OLIVEIRA IDELFONSO, estado civil solteira, profis-
são orientadora pedagógica, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Tutmose de Oliveira Idelfonso e de 
Maria Jucileide dos Santos Idelfonso.

O pretendente: DANIEL LOURENÇO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão vidraceiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson Pereira e de Solange Rosemeire Lourenço. A pretendente: 
TAMARA ROZENDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Patricio dos Santos Filho e de Naldir Cristina Rozendo.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE CARBONARO DE SOUSA, estado civil sol-
teiro, profissão técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/2000), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Fabio de Sousa e 
de Ana Maria Carbonaro de Sousa. A pretendente: JULIANA CRISTINA TOBIAS, estado 
civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Piracicaba, SP, no dia 
(26/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Jose 
Tobias e de Creusa Helena da Silva Tobias.

O pretendente: VALDEIR DOS SANTOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão 
analista de qualidade, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (21/07/1992), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Jose Francisco e de 
Maria Selma dos Santos Francisco. A pretendente: TAINA LIMA ARAUJO, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Gonçalves de Araujo e de 
Maria Gilvandete Lima de Araujo.

O pretendente: KAWIKY BATISTA BERTOSO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/02/1998), residente e domici-
liado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Cicero Bertoso de Lima e de Valdinar 
Batista Santos. A pretendente: GRASIELE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão analista de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1998), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Pedro José da Silva Neto e 
de Josefa Aldenora Ferreira da Silva.

O pretendente: NEILON LOBEU COSTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1982), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Hernesto Lobeu Costa e de Sonia Aparecida Costa. 
A pretendente: DENISE LIMA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1985), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Dirlei Lima de Oliveira e de Dirce de Jesus da Silva Oliveira.

O pretendente: MAURILIO DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão engenhei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maurilio da Silva e de Genilda Souza da Silva. A pretendente: 
BARBARA APARECIDA COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de 
comércio exterior, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/04/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario José da Silva e de Vera Lucia Costa dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO FONSÊCA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
cortador, nascido em Penedo, AL, no dia (17/09/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Fonsêca dos Santos e de Izabel Cristina dos Santos. 
A pretendente: LEINE CRISTINA PINTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Piaçabuçu, AL, no dia (09/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aderaldo Gustavo dos Santos e de Isabel Cristina Pinto dos Santos.

O pretendente: EDMILSON RAMOS NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de 
atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Ramos Nogueira e de Luiza Marciano Ramos 
Nogueira. A pretendente: LUCIANA CUNHA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Recife, PE, no dia (30/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juraci Valdemar de Oliveira e de Maria Mercia Cunha de Oliveira.

O pretendente: MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO, estado civil viúvo, profissão apo-
sentado, nascido em Mata Grande, AL, no dia (05/11/1947), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Alves do Nascimento e de Maria Joana do 
Nascimento. A pretendente: MARLI DE JESUS FERNANDES, estado civil divorciada, 
profissão costureira, nascida em Itambé, BA, no dia (05/06/1965), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Otaviano Fernandes e de Maria de Lourdes de Jesus.

O pretendente: ANDERSON ANDRÉ CANDIDO, estado civil solteiro, profissão 
feirante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/08/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Flor Candido e de Andrea André 
Furtado. A pretendente: THAMIRES MAURA DA SILVA MIRANDA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Aparecido de Miranda 
e de Alexandra Maura da Silva.

O pretendente: FLÁVIO MACIEL DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Milton Rodrigues dos Anjos e de Jandira Maciel dos Anjos. A 
pretendente: NAYARA DE BRITO NOVAIS, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Orlando Pereira Novais e de Maria Aparecida de Brito Novais.

O pretendente: JEAN GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (01/09/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jose Luiz da Silva e de Josefa Gomes Ferreira. A pretendente: MIRELA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (17/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sidney Porfirio dos Santos e de Janete Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: ALLYSON SILVA BAESSE, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ailton Baesse e de Maria Quitéria da Silva. A pretendente: KELLE 
GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Garanhuns, PE, 
no dia (17/04/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Claudio da Silva e de Solange Gomes Sales.

O pretendente: LEONARDO JUAN DE CAMARGO MELO, estado civil divorciado, 
profissão instalador de TV a cabo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1996), 
residente e domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Elias Tomaz de Melo e 
de Ana Paula de Camargo. A pretendente: MAISA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em Ico, CE, no dia (04/03/1998), residente e 
domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jose Freire de Oliveira e de Maria 
Macilene Nogueira de Oliveira.

O pretendente: ELIAS ALVES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão polidor, 
nascido em Buique, PE, no dia (15/04/1978), residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de José Lopes de Andrade Filho e de Jocina Maria Alves de Andra-
de. A pretendente: FERNANDA APARECIDA PESSOA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1981), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Pessoa 
Lima e de Teresinha Batista Pessoa.

O pretendente: PEDRO AUGUSTO FURLANETO PEREIRA, estado civil divorciado, 
profissão empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Augusto Pereira e de Eliana 
de Fatima Furlaneto Pereira. A pretendente: CAMILA RIBEIRO MAGALHÃES, estado 
civil solteira, profissão auxililiar contábil, nascida em Lambari, MG, no dia (02/10/1991), 
residente e domiciliada em Lambari, MG, filha de Edgar Ribeiro Magalhães e de Zelia 
Maria Ribeiro Magalhães.

O pretendente: ANTHONY SILVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Augusto José da Silva e de Gisele Martins Silveira. A pretendente: 
GABRIELLY DE FREITAS CASTRO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/10/2004), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Fagner Carvalho e Castro e de Juliana de Freitas Silva.

O pretendente: THIAGO DA SILVA FAGUNDES, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor de educação física, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides José Fagundes Filho e de 
Neusa Maria da Silva Fagundes. A pretendente: GABRIELLA GARABETTI MUNHOZ, 
estado civil solteira, profissão professora de confeitaria, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (14/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Milton 
Munhoz Junior e de Marilize Garabetti.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROBERTO TADEU APARECIDO CARLOS PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Osasco - SP, 
no dia (09/01/1984), residente e domiciliado em Sorocaba SP, filho de Benedito Carlos 
Pereira e de Magali Aparecida Pereira. A pretendente: RENATA DE OLIVEIRA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profissão servidora pública, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Marcos da Silva 
e de Zanira de Oliveira Silva.

O pretendente: LEONARDO DE SOUZA REIS, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de suporte técnico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/09/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lorival 
Gomes dos Reis e de Marlene de Souza Reis. A pretendente: GRAZIELA TEDESCHI 
TEIXEIRA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/08/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso Teixeira de Campos e de Valdenise Tedeschi 
de Campos.

O pretendente: ANDRÉ MARCHIORI, de nacionalidade brasileira, profissão assessor, 
estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (28/09/1983), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Marchior e de Maria 
Cristina Teruel Marchiori. A pretendente: GIOVANNA MIRANDA GOUVEIA WANZO, de 
nacionalidade brasileira, profissão gerente de vendas, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (21/02/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Carlos Wanzo Junior e de Celia Miranda Gouveia Wanzo.

O pretendente: ROBSON SANTOS ALVES CALIXTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em João Pessoa - PB, no dia 
(24/10/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edvan 
Alves Calixto e de Irene Santos da Silva. A pretendente: BARBARA DA SILVA CARVA-
LHO, de nacionalidade brasileira, profissão analista administrativa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Valter Ferreira de Carvalho e de Antonia Erimar da Silva Carvalho.

A pretendente: ISABELA DA SILVA MARCON, de nacionalidade brasileira, profissão 
publicitária, estado civil solteira, nascida em Monte Alto - SP, no dia (12/11/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edison Cesar Marcon e de Maria 
Aparecida da Silva Marcon. A pretendente: LETÍCIA DOS SANTOS KOSIMENKO, de 
nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estapo civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (08/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Walter Kosimenko e de Lucilene Aparecida dos Santos Kosimenko.

O pretendente: MARCELO ROOKE MIYASHIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de informática, estado civil solteiro, nascido no Rio Novo - MG, no dia (18/07/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Toshio Miyashiro 
e de Luciene Aparecida Rooke. A pretendente: FERNANDA CRISTINA DE GODOY, de 
nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (09/11/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Jair de Godoy e de Claudia Andreia Antunes Lopes de Godoy.

O pretendente: BRUNO MAURICIO DE SENA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/03/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo Silva e de 
Maria José de Sena Silva. A pretendente: JESSY MARIA FERREIRA KALIL DEBS, de 
nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (06/07/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de André Luiz Kalil Debs e de Maria Silvia Ferreira Kalil Debs.

O convivente: LUÍS FERNANDO RIBEIRO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão inspetor aeronáutico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(31/12/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando 
de Souza Pereira e de Jesuina Ribeiro Pereira. A convivente: CARLA DIBA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão assistente administrativa, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (24/12/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Samir Diba e de Alice Diba.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CAIO ALENCAR MARCELLI SANTOS, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/09/1999, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos da Silva 
Santos e de Adriana Alencar Marcelli Santos. A pretendente: STEPHANIE PRESUTTI 
DOS SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 19/01/2000, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Aparecido dos Santos e de Priscila Presutti da Silva.

O pretendente: RONI DE SOUZA BATALHA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Angelica, MS, data-nascimento: 11/04/1963, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Silverio Batalha e de Zemar de Souza Batalha. 
A pretendente: MARIA WILLIVÂNIA DE MOURA SILVA, profissão: berçarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Potengi, CE, data-nascimento: 29/04/1985, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jesus Uilo da Silva e de Maria 
Marleide Alves de Moura Silva.

O pretendente: ANDRÉ DE ARAÚJO, profissão: bancário, estado civil: solteiro, naturalida-
de: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 12/03/1991, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alvaro Baptista de Araújo e de Kelly Aparecida 
de Araujo. A pretendente: KARINA PEREIRA DE AMORIM, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/10/1995, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Damião Pereira de Amorim e 
de Lucicleide Maria de Amorim.

O pretendente: YURI OLIVEIRA SILVA, profissão: analista de transporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 31/01/1999, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vanderlei da Silva 
e de Rosimeire de Oliveira Silva. A pretendente: DANDARA APARECIDA SANTOS 
CORTEZ, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 17/06/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Sandro Rogerio Cortez e de Alessandra Clarindo dos Santos.

O pretendente: JACKSON KENQUITI OSHIRO, profissão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caconde, SP, data-nascimento: 05/04/1993, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro Kenquiti Oshiro 
e de Neiva Aparecida de Assis Oshiro. A pretendente: CÁROLAINE ALEJANDRA URIBE 
BREVIS, profissão: backoffice, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 25/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Luis Alejandro Brevis Roa e de Ximena Del Rosario Uribe Vidal.

O pretendente: CÍCERO BATISTA DO NASCIMENTO, profissão: zelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itatuba, SP, data-nascimento: 23/06/1967, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco do Nascimento 
e de Maria Lourenço do Nascimento. A pretendente: JOSILENE MARIA DA CUNHA, 
profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-
nascimento: 12/03/1972, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Severino Alves da Cunha e de Cleonice Maria Alves da Cunha.

O pretendente: ARTHUS FERNANDO PAVIATO, profissão: impressor gráfico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 03/12/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Paviato 
e de Luciane Alves Paviato. A pretendente: MAYARA MELEGATTI DE PAULA, profissão: 
assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 09/01/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de 
Ismael João de Paula Neto e de Marcia Aparecida Melegatti de Paula.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS TORRES LANZA, profissão: escriturário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/01/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Gilberto Lanza e de Aranai 
Torres Lanza. A pretendente: ANA CASSIA DOS SANTOS, profissão: biomédica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-nascimento: 15/01/1996, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Aparecido José dos Santos 
e de Cicera de Souza Lima.

O pretendente: JOÃO GERLÂNIO FERNANDES LÔBO, profissão: zelador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Aurora, CE, data-nascimento: 08/05/1974, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo Gonçalves Lôbo e de 
Francisca Fernandes Lôbo. A pretendente: JULIANA MASSOTI SILVA, profissão: conta-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
26/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jadir Martins da Silva e 
de Juracy Levina Massoti Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO BIFFE, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 31/08/1962, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Elpidio Biffe e de Orlanda 
Padilha Biffe. A pretendente: LUCI ISMAEL ALVES BIFFE, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 15/12/1961, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Walter Ismael Alves 
e de Nair Marquez Alves.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SANTOS, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/11/1984, residen-
te e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alcino dos Santos e de 
Margarida Alves dos Santos. A pretendente: RENATA UCHOA DE ALBUQUERQUE, 
profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Acopiara, CE, data-nas-
cimento: 29/12/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Hermendes Uchoa da Silva e de Francisca Amélia Chaves Albuquerque.
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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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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