
AgroNews

Congresso Andav 2022

@As inscrições para participar do Congresso Andav 2022, 
que abrangerá também uma exposição de insumos agro-

pecuários, equipamentos e serviços, estão abertas e com con-
dições especiais até o dia 30 de junho. O encontro nacional 
da Distribuição de Insumos Agropecuários será realizado pela 
Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas 
e Veterinários (Andav) e organizado pela Zest Eventos, entre 
os dias 17 e 19 de agosto de 2022, no Transamerica Expo Cen-
ter. Para realizar sua inscrição, basta acessar o site oficial. Ao 
garantir a sua inscrição para a plenária do Congresso Andav, o 
congressista tem acesso à programação da Plenária no palco 
principal e ao palco do Fórum “Distribuição Veterinária”. Para 
o público com foco na distribuição de insumos para pecuária, 
é possível realizar a inscrição somente para o Fórum da Distri-
buição Veterinária (https://eventosandav.com.br/). 

Reprodução: https://eventosandav.com.br/

O período de pandemia tem causado o que pode ser chamado de 
salto quântico em termos de digitalização para as empresas.    

Segurança de dados: o desafio da 
atualidade
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MERCADO
FINANCEIRO

O ESG, a descarbonização e a licença para operar estão entre as 
principais preocupações das mineradoras brasileiras. É o que diz 
a edição 2022 do estudo “Riscos e Oportunidades de Negócios em 
Mineração e Metais no Brasil”, lançado  pela EY, uma das maiores 
empresas de consultoria e auditoria do mundo, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).    

Mineração no Brasil tem cenário favorável 
de oportunidades de negócios

Conduzir uma empresa rumo à prosperidade é uma missão árdua. 
Em meio a legislações complexas, se perder diante de tantas regras se 
torna um perigo comum visto no mercado – trazendo severos danos 
reputacionais e financeiros.   

Como a tecnologia potencializa o 
compliance?

A conquista de um cliente e sua respectiva fidelização necessitam 
de requisitos que vão bem além do que somente um produto de 
qualidade.      

Transações desconectadas devem evoluir 
para uma experiência unificada

Vertigo3d_CANVA

Cinco estratégias de marketing digital 
que fazem diferença no varejo 

A constante transformação da 
tecnologia vem “obrigando” 
empresas e profissionais a 
acompanhar essas mudanças. 
Quem não fizer isso pode perder 
muitas oportunidades. No varejo 
se adaptar às novas ferramentas 
do mundo digital também é 
extremamente necessário para 
chegar até o cliente. 

Algumas estratégias (além de ter 
somente um site e uma rede so-

cial) podem fazer total diferença no 
seu negócio. Claro que o que a gente 
traz aqui não é nenhum segredo ou 
fórmula mágica, mas sim caminhos 
dentro do marketing digital que podem 
ajudar no crescimento da sua marca. 

. E-mail marketing - Uma estraté-
gia básica adotada por muitas empre-
sas no mercado é o e-mail marketing. 
Isso porque qualquer marca consegue 
investir em plataformas de Automa-
ção de Marketing Digital. Além de ser 
uma mídia barata, o retorno tem sido 
muito bom. Por exemplo, a cada 1 
dólar investido em um e-mail, a volta 
desse investimento é de 42 dólares 
de lucro. 

Atualmente no mercado existem 
muitos caminhos para automatizá-lo, 
é possível dar alguns direcionamentos 
como segmentação de base (separar 
potenciais consumidores por grupos 
e características em comum), iden-
tificar quem abriu e clicou no e mail, 
rastreamento de ações de clientes, 
enfim, são vários relatórios que permi-
tem conhecer os clientes para adotar 
a melhor estratégia de campanha. 
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. Live commerce - O live commer-
ce nada mais é que a interação das 
marcas com os clientes por meio das 
“lives” (entradas ao vivo nas redes 
sociais) para promover os produtos. 
Essa estratégia, que já é usada fora do 
país, vem sendo cada vez mais vista 
aqui no Brasil. Não só as grandes mar-
cas, mas as menores também estão 
vendendo muito por esse caminho. 

O live commerce é um meio-termo, 
porque não é necessário se deslocar 
até a loja física em um grande centro 
comercial, só que também não fica 
totalmente online, uma vez que você 
consegue ver o produto melhor. Para 
o cliente, a sensação é de maior proxi-
midade com aquilo que ele pretende 
comprar. 

. Marketing de influência -  
Dentro do marketing essa estratégia 
é uma das mais básicas. A maioria 
das marcas, principalmente as mais 
conhecidas, contam com influencia-
dores de diversos nichos para divulgar 
o produto. A divulgação acontece 
de muitas formas, seja pelas redes 

sociais, seja até mesmo a televisão 
aberta. Vale lembrar que o investi-
mento varia porque influenciadores 
mundiais e nacionais cobram diferen-
tes cachês, mas é uma estratégia que 
sempre deu muito certo. 

. Trabalhe com métricas - Tudo 
deve ser medido, porque através dos 
números é possível saber qual estra-
tégia seguir, quais medidas adotar 
para o crescimento ou até para uma 
crise. Os dados permitem traçar um 
planejamento anual, um planejamen-
to semestral para os novos caminhos 
de marketing digital. 

Os números de taxa de conversão, 
custo de aquisição de clientes, os 
próprios relatórios de plataformas de 
e-mail, de automação, vão mostrar o 
perfil do cliente, entender o que ele 
está procurando e o que realmente 
ele precisa. 

. Conte com profissionais espe-
cializados - Não adianta querer fazer 
uma estratégia legal e não ter pessoas 
competentes para isso. Profissionais 
especializados são fundamentais para 
um bom trabalho. De que vale ter uma 
plataforma de marketing digital e não 
ter pessoas que operem? Nada. 

Então conte com profissionais cria-
tivos, com conhecimento no varejo, 
em marketing, em ferramentas de 
SEO (otimização de mecanismos de 
busca), blogs, palavras-chaves, ou 
seja, profissionais que possam tocar 
toda essa parte de estratégia digital 
do negócio. 

(Fonte: Livia Menna Barreto Ribeiro é marketing na 
Dinamize. E-mail: (dinamize@nbpress.com). 

Artista plástico é tema de selo especial  
Os Correios acabam de lançar a Emissão Postal Especial - 

Homenagem a Daniel Azulay, que em 2022 completaria 75 anos. 
Mesmo formado em Direito, Azulay decidiu seguir carreira 
de artista plástico, quando também atuou como desenhista, 
escritor, pintor, músico e educador. Além de construir uma 
ampla e diversificada atuação na imprensa e na TV, também 
foi autor de livros infanto juvenis e videogames. Entre as suas 
criações mais conhecidas, a de maior sucesso foi a Turma do 
Lambe-Lambe, personagens formados por um grupo de animais 
falantes com crianças humanas circenses. Criada em 1975, fi-
cou no ar durante quinze anos consecutivos em duas redes de 
televisão, Bandeirantes e Educativa (ABr).    Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Correios/Divulgação

CONFIRA CINCO TENDêNCIAs FuTuRAs 
DO MERCADO DE PROgRAMAçãO     Leia na página 4

TECNOLOgIA CORPORATIVA

A conta não  
fecha

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 6

Prêmio de R$ 200 milhões
A Quina de São João vai sortear 

um prêmio estimado em R$ 200 
milhões. De acordo com a Caixa, 
o concurso especial não acumula. 
O sorteio do concurso 5.881, mar-
cado para o dia 25 próximo, será 
realizado na festa de São João de 
Campina Grande, na Paraíba. As 
apostas podem ser feitas até as 19h 
do dia do sorteio nas casas lotéricas 
credenciadas pela Caixa (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/confira-cinco-tendencias-futuras-do-mercado-de-programacao/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/agronews/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-conta-nao-fecha-2/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seguranca-de-dados-o-desafio-da-atualidade/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transacoes-desconectadas-devem-evoluir-para-uma-experiencia-unificada/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-tecnologia-potencializa-o-compliance/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mineracao-no-brasil-tem-cenario-favoravel-de-oportunidades-de-negocios/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-06-2022/?swcfpc=1


Guerra cibernética: 
os riscos dos 

baixos investimentos 
no Brasil

Quando ouvimos 
falar ou lemos 
alguma matéria 
sobre ataques 
cibernéticos, 
normalmente 
observamos que são 
ocorrências contra 
indivíduos ou 
empresas 

Porém, podem existir 
ataques cibernéti-
cos mais sofistica-

dos, com objetivos estra-
tégicos e, ou, geopolíticos. 
As consequências também 
podem romper a barreira 
tecnológica e trazer im-
pactos físicos ou cinéticos, 
que são raros, porém mais 
temidos, porque geral-
mente estão associados à 
espionagem industrial e 
financeira.

Ao contrário de uma 
guerra convencional, a 
cibernética não tem fron-
teiras, ou seja, não se limita 
a determinado espaço ge-
ográfico, por isso os países 
não envolvidos diretamen-
te na questão motivadora 
também podem ser afeta-
dos. E como as empresas 
do setor privado poderiam 
ser afetadas em caso de um 
ataque cibernético? 

A título de exemplo, um 
ataque direcionado a um 
site que esteja armazena-
do em uma nuvem pode 
afetar também outros 
serviços que estejam utili-
zando o mesmo ambiente, 
como uma loja virtual ou 
até mesmo uma base de 
dados. Ou seja, quanto 
mais uma empresa se de-
senvolve e expande seu 
ambiente tecnológico, 
mais suscetível a ataques 
ela está. 

Dessa forma, não ter um 
bom plano de continui-
dade, backups e outros 
controles pode significar 
a indisponibilidade de 
diversos serviços em uma 
guerra cibernética, mes-
mo que o país não esteja 
participando diretamente.

Outros fatores, como o 
crescimento econômico e 
a liderança de mercados, 
como a importação de 
proteína animal, podem 
fazer com que empresas 
e países se tornem cada 
vez mais alvos de ataques 
e espionagem. No Brasil, 
por exemplo, algumas 
das tentativas de ataque 
recentes foram identi-
ficadas em players do 
agronegócio e em órgãos 

governamentais.
Mesmo com o avanço da 

Segurança da Informação 
e da proteção de dados, 
o Brasil ainda aparece 
como um dos países com 
mais credenciais e dados 
vazados no último ano. 
Segundo um relatório da 
Netscout, empresa espe-
cializada em cibersegu-
rança, o Brasil é segundo 
maior alvo mundial de 
ciberataques, atrás apenas 
dos Estados Unidos, que 
lidera o ranking. 

O baixo investimento 
frente ao cenário, a falta 
de conscientização e a 
elevada quantidade de 
sistemas legados utiliza-
dos são fatores que con-
tribuem para esta marca. 
É importante considerar 
que praticamente 100% 
dos colaboradores das 
empresas possuem dados 
pessoais armazenados em 
sistemas públicos, e essas 
informações podem, sim, 
ser utilizadas para ataques 
direcionados ao setor 
privado. 

Outro ponto importante 
também é a consolidação 
das organizações crimino-
sas, que utilizam o ciber-
crime como um negócio, 
com estratégias, metas 
definidas e até mesmo 
plano de carreira para 
seus integrantes, além de 
um alto retorno financeiro.

Em um cenário cujo 
aumento do interesse de 
cibercriminosos no Brasil 
é uma tendência, será 
necessária a disseminação 
de informação em todas 
as esferas populacionais, 
assim como um desenvol-
vimento de segurança em 
camadas para todas as 
empresas, especialmente 
as do setor público, que 
têm uma responsabilidade 
ainda maior em relação à 
proteção das informações 
pessoais.

É essencial que as lide-
ranças dos setores privado 
e público estejam atentas 
e dispostas a aperfeiçoar a 
sua postura de Segurança 
da Informação dado que 
o setor de atuação e a re-
levância de suas informa-
ções sob custódia, entre 
outros fatores, podem 
ser motivadores para uma 
tentativa de ataque ciber-
criminoso.

(*) - É consultor de Cyber Security 
& Data Privacy da ICTS Protiviti, 
especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, ESG, 
auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.

Cristiano Bernardi Júnior (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira 15 de junho de 20222

Tailan Oliveira (*)

Quem nunca se deparou com uma 
mensagem apontando que um sistema 
está fora do ar? E, mesmo tentando 
novamente mais tarde, muitas vezes, 
o erro persiste. Seja em sites, aplicati-
vos bancários e até nas redes sociais, 
instabilidades nos servidores vem se 
tornando cada vez mais comuns. 

Considerando a grande relevância 
da tecnologia em nossas vidas, quando 
erros como esse acontecem, é um 
forte indicativo de inconsistências e 
problemas internos que precisam ser 
solucionados rapidamente. Embora 
os sistemas estejam cada vez mais 
avançados, sua eficácia depende de 
um manuseio correto. 

A prova disso está nas recorrentes 
notícias de que plataformas – inclusi-
ve de grandes empresas – ficam fora 
do ar por longos períodos, gerando 
um grande transtorno para os usu-

ários e prejuízos financeiros para a 
organização. Diante disso, para que 
um sistema, de fato, consiga exercer 
todas as suas funcionalidades com 
um grau mínimo de erros, é funda-
mental compreender de que forma 
a ferramenta opera. Para isso, listo 
cinco dicas que ajudam a evitar que o 
seu sistema fique fora do ar. Confira:

1. - Infraestrutura - Levando em 
conta a necessidade da tecnologia 
como fonte de compras e vendas, 
além de tantas outras funções, torna-
se imprescindível adquirir máquinas 
compatíveis e homologadas, que 
tenham a capacidade de suportar di-
versos acessos simultâneos, sem que 
haja oscilações que impossibilitem as 
operações por parte dos usuários. 
Investir em uma infraestrutura ade-
quada, tanto de hardware quanto de 
software, é primordial para garantir 
estabilidade ao sistema.

2. - Arquitetura - Esse também é 
um ponto que deve ser considerado, 
principalmente com o crescimento 
da utilização de plataformas de 
marketplaces e e-commerces, tendo 
em vista a importância de mensurar 
a volumetria de picos de acessos e 
armazenamento de dados e registros 
dos serviços para um controle efetivo. 
Empresas que trabalham com pro-
dutos ou serviço sazonais precisam 
de uma atenção ainda mais especial 
a esse ponto.

3. - Segurança - Com a alta per-
formance da utilização do ambiente 
digital, o investimento em segurança 
está atrelado à aplicação de uma 
gestão de compliance, governança e 
cumprimento das leis vigentes, como 
é o caso da LGPD. Além disso, esse 
ponto é crucial para minimizar os 
riscos de ciberataques, que podem 
provocar não apenas a interrupção 

de um sistema como também o 
vazamento de dados sensíveis que 
acarretam numa série de problemas 
para as companhias.

4. - Capacitação dos usuários 
- Muitos incidentes acontecem nas 
companhias justamente pela falta 
de treinamento para manusear as 
ferramentas de modo adequando – o 
que impacta em eventuais falhas em 
um efeito dominó. Por isso, mais do 
que adquirir um sistema de gestão, 
as empresas precisam investir na 
capacitação da equipe, para que 
aprendam a utilizar todos os recursos 
ofertados e preservar a segurança das 
informações.

5. - Melhoria contínua  -  Ao aderir 
a softwares de gestão, é necessário 
garantir não apenas o suporte ade-
quado, como também as atualizações 
de sistema. Esse é um trabalho con-
tínuo e preventivo, que garante que 

possíveis falhas sejam identificadas 
de forma antecipada. Esse cuidado 
ajuda no processo de adequações e 
obrigatoriedades, seguindo normas 
e regras das legislações específicas, 
evitando além de queda no sistema, 
penalizações graves, como multas.

Todos esses pontos são garantidos 
quando a empresa escolhe o sistema 
mais adequado para suas necessida-
des e conta com o suporte de uma 
equipe altamente qualificada não ape-
nas durante a implementação, mas 
também no dia a dia de sua operação. 
Cabe destacar que a tecnologia está 
em constante mutação, necessitando 
de cuidado constante. Quando a em-
presa faz isso de maneira adequada, as 
chances de sofrer quedas no sistema 
são consideravelmente reduzidas.

(*) - É professor universitário e head de 
operações de vendas na Moove, 

uma empresa do Grupo Alfa 
(https://mooveconsultoria.com.br/).

Guilherme Wiering (*) 
 

Hoje, enxergo que a 
forma mais simples 
e direta de expressar 

esse desafio comercial que 
encontramos é uma equação 
de matemática simples: a 
venda resulta da combina-
ção de variados níveis de 
Esforços Comerciais - de 
marketing, relacionamento 
e vendas - e de um deter-
minado padrão de Eficiência 
Comercial sobre esses mes-
mos esforços. 

Percebe-se, então, que não 
há vendas sem um esforço 
mínimo, isto é, sem o traba-
lho de oferecer o produto ou 
serviço a um número mínimo 
de potenciais compradores. 
O vendedor porta a porta não 
vende se não gastar a sola do 
sapato e se não abordar mui-
tas pessoas todos os dias. O 
vendedor B2B não consegue 
vender se ficar apenas sen-
tado na cadeira do escritório 
(ou de casa) esperando os 
pedidos chegarem. Mas isso 
parece bastante óbvio, não?

Ainda assim, em anos de 
experiência, me deparei 
com um grande número de 
empresas que negligenciam 
a gestão ou o planejamento 
dos seus recursos e ativos 
comerciais. Elas não estão 
seguras do volume de In-
vestimento para geração de 

Planejar é muito mais que controlar, 
é escolher e corrigir a tempo.

O que preciso aprender para ser um analista de impostos? 
Pergunta como essa é comum no dia a dia de quem quer 
se dedicar à área de impostos, ou até mesmo, para quem 
deseja recrutar o perfil ideal para uma posição desafiadora.

A verdade é que, a gestão de impostos em uma empresa 
pode significar ser responsável por, muitas vezes, 30% ou 
mais de toda a riqueza que o negócio gera. E por esse mo-
tivo, o papel do analista de impostos dentro das empresas 
pode representar uma atividade de alta responsabilidade 
e complexidade.

“O profissional de gestão de impostos precisa investir, 
portanto, no desenvolvimento de competências técnicas 
que vão muito além do que nos ensinam nas faculdades de 
Contabilidade, Direito, Economia ou qualquer outra. Nesse 
ponto, é legal já esclarecer que isso vale tanto para quem 
executa funções de gestão da rotina, quanto para quem 
trabalha com projetos ou funções estratégicas”, destaca 
Fernando Silveira, CEO-Fundador da Nutax. 

Então, para quem trabalha com as rotinas de apuração, 
tratamento de notas fiscais, ou geração de obrigações 
acessórias, ou para quem atua no planejamento estraté-
gico e no suporte às áreas de negócio em decisões de alta 
complexidade, a Nutax ressalta competências que devem 
ser perseguidas por todos os profissionais que atuam na 
gestão de impostos, de maneira geral.

“Vamos tratar aqui dessa lista com algumas das 10 
principais habilidades (mas não todas) que encontramos 
nos profissionais mais bem sucedidos que tivemos a opor-
tunidade de conhecer nas mais de 100 empresas que já 
atendemos em nossa trajetória”, destaca Fernando.

São elas:
	 •	Direito	e	Legislação	Tributária
	 •	Contabilidade
	 •	Análise	de	Demonstrações	Financeiras
	 •	Tecnologia	e	SPED

Vender mais não depende 
apenas de esforços comerciais
Em mais de 20 anos de carreira nunca vi quem não quisesse vender mais. A busca frenética pelo 
aumento de vendas é uma premissa que vale tanto nos negócios mais maduros, quanto nas startups, 
além de ser um dos principais pilares para o crescimento de um negócio

Já no Planejamento e 
Gestão Comercial, defini-
mos os métodos de escolha 
dos caminhos a priori para 
perseguir os desafios estabe-
lecidos, ou seja, as metas. O 
olhar organizado e paralelo 
que dá uma visão do todo 
antecipa mudanças de rotas, 
reduzindo as chances de 
fracassar pelo caminho. 

Planejar é muito mais que 
controlar, é escolher e cor-
rigir a tempo. Dito isso, vale 
reforçar que na Eficiência 
Comercial estão os verdadei-
ros segredos de vendas das 
empresas, que precisam ser 
às vezes desvendados, apri-
morados com boas práticas 
e depois replicados. 

Boas pistas podem surgir 
ao comparar vendedores 
ou fontes de geração de 
prospects, por exemplo, mas 
muitos poucos têm esses 
dados objetivos nas mãos.

Um fato é que a maturida-
de comercial só é alcançada 
quando se equilibra bem 
a balança entre o Esforço 
Comercial e a Eficiência 
Comercial, tirando o melhor 
proveito dessa combinação, 
sem desperdícios e com um 
bom equilíbrio. 

 
(*) - Formado em Publicidade e 

Propaganda pela USP e Pós em 
Administração  pela EASP-FGV, é 

sócio da Pratika Consultoria 
(www.pratikaconsultoria.com.br).

leads e têm muitas dúvidas 
sobre sua Organização de 
Vendas, e isso precisa mu-
dar, principalmente se as 
companhias querem apro-
veitar grandes momentos 
de mercado. 

Hoje, por exemplo, o Índi-
ce de Confiança do Empresá-
rio do Comércio (Icec) subiu 
5,7% em relação a abril, uma 
grande oportunidade para 
as empresas alavancarem 
as vendas. Mas, para isso é 
necessário uma boa gestão. 
Aplicando essa equação 
matemática percebemos 
que, além do tamanho do 
esforço, a eficiência é ainda 
mais crítica no processo de 
vendas. Aqui, vale dizer que 
quando falo em eficiência, 

me refiro a dois fatores: ‘Inte-
ligência Comercial Aplicada’ 
e o método de ‘Planejamento 
e Gestão Comercial’. 

Essas são competências 
acumuladas em anos de 
história, aprendizado e ex-
periência no mercado, mas 
ficam na cabeça das pessoas 
e saem da empresa quando 
os colaboradores vão embora 
(e eles vão). A Inteligência 
Comercial Aplicada compõe 
todas as práticas de aborda-
gem e conversão que otimi-
zam os resultados, que são: 
segmentações aplicadas, 
argumentos que funcionam 
mais, demonstrações de 
produtos, a forma ideal de 
se relacionar com clientes 
e muito mais. 
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Dez habilidades que todo analista de 
imposto precisa desenvolver

	 •	Análise	de	Dados	e	Resolução	de	Problemas
	 •	Processos	Corporativos
	 •	Gestão	de	Projetos
	 •	Design	e	Customer	Centricity
	 •	Fiscalização	e	Processo	Administrativo	Fiscal
	 •	Processo	legislativo	e	relacionamento	com	autoridades

Alguns segmentos de negócio e algumas funções espe-
cíficas podem demandar outros skills além dos que traze-
mos aqui. Além disso, para a grande maioria dos papéis 
desempenhados, não se espera que um profissional seja 
o expert em todas as competências mas sim que:
 1) ele esteja disposto a se desenvolver na maioria delas;
 2) conheça as competências que não possui e, portanto, 

aquelas em que precisará de ajuda para atingir seus 
objetivos.

Fonte e outras informações: (https://nutax.digital/).

O profissional de gestão de impostos precisa investir no 
desenvolvimento de competências técnicas.
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Fora do ar! Como evitar quedas em um sistema?



O impacto 
das tecnologias 

imersivas nos negócios 
das empresas

O avanço tecnológico 
tem transformado a 
vida das pessoas

Podemos notar essas 
transformações des
de a chegada dos PCs, 

na década de 80, e como eles 
mudaram o nosso mundo, 
seja na forma de aprender, 
trabalhar e de se comunicar, 
já com a chegada da internet 
na década de 90. 

Desde então, a usabilida
de das tecnologias só foi au
mentando, ainda mais quan
do pensamos nos smart
phones, que chegaram no 
início dos anos 2000. Hoje 
em dia é quase impossível 
se imaginar sem um desses 
aparelhos. Relembrando 
todos esses cenários, é per
ceptível notar a mudança 
de hábitos da sociedade e 
como as pessoas passaram 
a consumir informação de 
formas diferentes. 

As transformações de 
consumo são muito cons
tantes e caminhamos para 
uma nova década de revolu
ção tecnológica, que ronda 
em torno das tecnologias 
imersivas, como realidade 
aumentada (AR) e realida
de virtual (VR). A primeira 
experiência com realidade 
aumentada mais próxima 
das pessoas, sem dúvida, 
foi a do game Pokémon Go. 
No jogo, os usuários pro
curam por personagens do 
desenho animado e quando 
apontam o celular para um 
local físico, visualizam na 
tela do aparelho os perso
nagens encontrados. 

Porém já vivemos um novo 
momento em que essa mes
ma tecnologia está sendo 
inserida em outros segmen
tos, como indústria, varejo, 
saúde, educação, imobiliá
rio, entre outros. Com os 
investimentos das empresas 
globais e a preocupação com 
a maneira de se comunicar 
com seu público, a grande 
vantagem desse movimen
to é para o consumidor, 
que tem à disposição uma 
inovação significativa para 
enriquecer sua experiência 
de compra, oferecendo uma 
opção prévia, participativa, 
motivadora e decisiva para 
o processo da compra. 

Por isso, é necessário 
buscar entender como a 
sociedade está responden
do aos novos paradigmas 
de consumo, e a forma de 
disponibilizar essa tecno
logia faz toda a diferença. 
Mais que uma tendência, 
esse recurso já está revo
lucionando o processo de 
compra, pois as empresas 
globais têm buscado inovar 

na forma de comunicar 
seus produtos e serviços 
por meio das tecnologias 
imersivas. 

Imaginar que hoje o con
sumidor pode visualizar o 
carro que deseja comprar 
projetado em sua gara
gem, ou mesmo simular 
a funcionalidade de um 
determinado produto, é 
transformador. Essas so
luções estão ganhando 
destaque no planejamento 
estratégico das empresas, 
que pretendem surpreen
der os consumidores com 
um diferencial que tende a 
aproximálos das marcas, 
inseridas diretamente em 
seus smartphones conec
tados à internet. 

Outra ação que repercu
tiu positivamente foi a de 
vacinação infantil. A partir 
de um estudo divulgado 
em janeiro de 2017 pela 
Clínica Sansum, na Cali
fórnia (EUA), as crianças 
que usavam o óculos 3D 
transmitindo uma história 
heroica no momento de 
receber a vacina relataram 
sentir 75% menos dor e 
52% menos medo que as 
que tomaram a vacina sem 
o acessório. 

É incrível ver como a re
alidade virtual tem o poder 
de transformar esse tipo 
de experiência que, muitas 
vezes, pode ser traumática, 
envolvendo medo e ansie
dade.

O setor de cosmético 
também tem conquistado 
resultados interessantes a 
partir da disponibilização 
de testes dos itens de be
leza em tempo real, como 
a cor de um batom, o tom 
de um blush, o efeito que 
a maquiagem terá no tom 
de pele, representando 
comodidade, economia e 
praticidade para ambos os 
lados. 

Poderia citar outros mui
tos exemplos do impacto 
das tecnologias imersivas 
nos negócios e na vida 
dos consumidores, mas já 
antecipo que a tecnologia 
veio para ficar e, o que 
parecia distante, possível 
apenas em filmes de ficção 
científica, está presente 
em nosso dia a dia com 
potencial para mudanças 
significativas. 

As empresas que olharem 
para as tecnologias imer
sivas como uma solução 
estratégica, ganharão noto
riedade e ainda mais com
petitividade no mercado. 

 
(*) - É CEO da More Than Real, 

empresa brasileira referência global 
no desenvolvimento de experiências 
e soluções de Realidade Aumentada. 

Marcos Trinca (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 15 de junho de 2022

www.netjen.com.br
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Biodiesel do Vale do
São Francisco - BIOVASF - Ltda.

CNPJ 07.803.979/0001-85 - NIRE: 35.233.037.381
Convocação

Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, nos termos do contrato social, a ser
realizada no dia 23 de junho de 2022, ás 17:00 horas na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São
Paulo/SP - CEP 01010-010, com a seguinte ordem do dia: a) Exclusão de Sócios; e b) Assuntos
Diversos. São Paulo, 13 de junho de 2022 - Administração.                                                          (14, 15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016275-54.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Claudia Satus Ferreira, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por
Adidas AG E/O, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento de 1/3 (um
terço) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários dos patronos dos autores,
arbitrados no valor equivalente a 15% (quinze por cento) daquele atribuído à causa, a ser corrigido
monetariamente pelos índices constantes da Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça deste
Estado desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o trânsito
em julgado da presente (artigo 85, parágrafo 16 do Novo Código de Processo Civil) e art 536, da
obrigação de não fazer, no sentido de que se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir, manter
em estoque, expor à venda e/ou divulgar, a qualquer título, produtos contrafeitos que ostentem
reprodução indevida, imitação ou façam referência aos produtos e às marcas nominativas,
figurativas, mistas e tridimensionais de propriedade das autoras. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 13 de maio de 2022.

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. – LOGA
CNPJ/ME n° 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 11h00 do dia 18 de março de 2022, na sede social da Logística Ambiental de 
São Paulo S.A. – LOGA, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marechal Mário Guedes, 
221 – Jaguaré, CEP: 05348-010 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS. Os Conselheiros foram 
convocados nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA. Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Antonio Correia da Silva Filho. Também 
presentes os Sr. Ricardo Pelúcio e Lucas Quintas Radel. (iii) ORDEM DO DIA. (i) Renúncia da Sra. Patrícia Bicudo 
Barbosa como membro da Comissão de Conduta da Companhia (“Comissão”); (ii) eleição de novo membro da 
Comissão; e (iii) reeleição dos atuais membros da Comissão para unifi cação de mandatos. 4. DELIBERAÇÕES: os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, após deliberação, decidiram por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas e/ou restrições, o seguinte: 4.1. Aceitar a renúncia da Sra. Patrícia Bicudo Barbosa ao cargo de membro da 
Comissão, apresentada em 18 de fevereiro de 2022, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. 4.2. 
Eleger o Sr. Eduardo Alves Rodrigues, qualifi cado abaixo, para o cargo de membro da Comissão, com mandato de 
2 (dois) anos a partir da presente data. 4.3. Reeleger os demais membros da Comissão, sendo que todos terão o 
mandato unifi cado de 2 (dois) anos a partir da presente data, restando, portando, assim composta a Comissão: 
Coordenador da Comissão: VALNEI SOUZA NUNES, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador do RG nº 
57.976.360-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 110.105.415-87, com endereço comercial na Avenida Marechal 
Mário Guedes, 221 – Jaguaré, CEP 05348-010, São Paulo – SP. Membro da Comissão: LUCAS RODRIGO FELTRE, 
brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 25.593.869 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 173.624.868-55, com 
endereço comercial na Avenida Marechal Mário Guedes, 221 – Jaguaré, CEP 05348-010, São Paulo – SP. Membro da 
Comissão: EDSON JOSE STEK, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 9.248.250-81 SSP/SP, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 027.868.648-60, com endereço comercial na Avenida Marechal Mário Guedes, 221 – Jaguaré, CEP 
05348- 010, São Paulo – SP. Membro da Comissão: EDUARDO ALVES RODRIGUES, brasileiro, casado, advogado, 
portador do RG nº 09278305-9 emitido pelo IFP/SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 021.122.327-11, com endereço 
comercial na Av. Gonçalo Madeira, nº 400, Jaguaré, São Paulo SP, CEP 05348-902. Membro da Comissão: ANTONIO 
CORREIA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 32.866.745-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 218.329.668-28, com endereço comercial na Rua Jesuíno Arruda, 797, 5º Andar, São Paulo - SP, 04532-082. 
Secretária da Comissão: LUCIANA MARINHO NOBEMASSA CARVALHO, brasileira, casada, advogada, 
portadora da cédula de identidade RG nº 27.855.128-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 270.049.928-02, com 
endereço comercial na Avenida Marechal Mário Guedes, 221 – Jaguaré, CEP 05348-010, São Paulo – SP. Suplente da 
Secretária Luciana Marinho Nobemassa Carvalho: EDNA MENDES ANTONIO, brasileira, casada, advogada, 
portadora do RG nº 23.307.080-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 158.636.608-48, com endereço comercial na 
Avenida Marechal Mário Guedes, 221 – Jaguaré, CEP 05348-010, São Paulo – SP. 5. ENCERRAMENTO. Encerrada a 
reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi posteriormente assinada por meio da plataforma 
QualiSign com certifi cação digital. São Paulo, 18 de março de 2022. ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA - 
Presidente da Mesa e do Conselho; ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO - Secretário da Mesa e Conselheiro; 
RICARDO PELUCIO - Conselheiro; LUCAS QUINTAS RADEL - Conselheiro. Valnei Souza Nunes - Coordenador 
da Comissão; Lucas Rodrigo Feltre - Membro da Comissão; Edson Jose Stek - Membro da Comissão; Eduardo 
Alves Rodrigues - Membro da Comissão; Antonio Correia da Silva Filho - Membro da Comissão; Luciana 
Marinho Nobemassa Carvalho - Secretária da Comissão; Edna Mendes Antonio - Suplente da Secretária da 
Comissão. JUCESP nº 232.907/22-5 em 10.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TPC LOGÍSTICA SUDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 01.544.197/0001-92 NIRE nº 35.300.363.116

(Companhia Fechada)
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2022

1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2022, às 19:00 horas, reuniram-se, na sede social da TPC 
LOGÍSTICA SUDESTE S.A. (“Companhia”) localizada na Rua Pasadena, 104, Condomínio San José, Bosque 
Capuava, CEP: 06.846-095, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo. 2. Presença, Convocação 
e Publicação: dispensadas as formalidades legais de convocação tendo em vista a presença da única 
acionista titular das ações representando a totalidade do capital social da companhia; (ii) as Demonstrações 
Financeiras resumidas foram publicadas na edição do dia 29 de abril de 2022 do jornal Empresas 
& Negócios, página 3, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos no seguinte endereço eletrônico: 
https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade legal, páginas 13 e 14. 3. Mesa: Presidente: Sr. Luis 
Eduardo Albuquerque Chamadoiro; Secretária: Sra, Maria Lúcia de Araujo. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) ratificar a publicação das demonstrações financeiras 
no jornal Empresas & Negócios nos termos do art. 289 e seu §3º da 6.404/1976. 5. Deliberações: Após a 
apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia 
deliberou pela aprovação das matérias da Ordem do Dia, sem quaisquer restrições e na forma abaixo: 
(i) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 
31 de dezembro de 2021; (ii) Destinação do lucro líquido no valor total no valor total de R$ 10.275.277,00 
(dez milhões, duzentos e setenta e cinco mil e duzentos e setenta e sete reais) à conta de prejuízos 
acumulados; (iii) ratificar a publicação das demonstrações financeiras no jornal Empresas e Negócios 
nos termos do art. 289 e seu §3º da 6.404/1976; (iv) A redação da presente ata na forma de sumário 
como faculta o art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76; ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo 
a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual foi 
lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: 
Mesa: Presidente, Sr. Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro; Secretária, Sra. Maria Lúcia de Araujo 
(Acionista: PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA S.A. representada pelos senhores Luis Eduardo Albuquerque 
Chamadoiro e Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz). Embu das Artes, 30 de abril de 2022. A presente 
ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Maria Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa. JUCESP: Certifico 
o registro sob número 281.175/22-6. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Uma das maneiras mais eficazes para se obter retorno 
financeiro é o investimento. No entanto, muitas dúvidas 
surgem a respeito do assunto. Uma delas é como e no 
que começar a investir? O administrador especialista em  
finanças, Lucas Battistoni, explicou que tudo vai depender, 
principalmente, de dois fatores: risco e retorno.

“Esses dois fatores regem todo o mercado de investimen
tos. Regem, na verdade, um pouco da nossa vida também. 
Basicamente, quanto mais eu estou disposto a correr risco, 
mas eu deveria ter de retorno. Pelo menos, na teoria, é 
assim que funciona”, afirmou. Diante disso, Lucas afirma 
que o melhor tipo de investimento também vai depender 
de quanto a pessoa está disposta a correr de risco. 

“Hoje estamos com uma taxa de juros, que é o valor 
que o governo paga pelo dinheiro que se empresta a ele, 
que chega perto de 13% ao ano. Então, se quero ter mais 
retorno do que isso, preciso “dar meu dinheiro” a institui
ções mais arriscadas que o governo. Como empresas, por 
exemplo (bolsa), fundos imobiliários (imóveis) ou ativos 
específicos. Investir com pouco dinheiro é possível? A 
resposta é sim. 

Se eu fosse uma pessoa que está começando a economi
zar, conseguindo juntar um pequeno valor, eu começaria 
investindo em algo que rendesse juros compostos, se 
não quero risco, iria emprestar dinheiro para o governo 
brasileiro através dos títulos públicos. O Brasil é uma 
economia forte, que paga juros altos. É raro isso. Por isso 
vale aproveitar.

“Ter dinheiro guardado hoje em dia é perder dinheiro! 
Guardar quantias na conta corrente, embaixo do colchão, 
colocar no cofre... Não são opções. Por causa do aumento 
da inflação, que é a perda de valor do dinheiro ou perda do 
poder de compra, as pessoas vão podendo comprar menos 
cada dia que passa. 100 reais há um ano comprava o que 
hoje só se compra com 112 reais. Ou seu 100 hoje vale 88.

Tudo vai depender, principalmente, 
de dois fatores: risco e retorno.

O levantamento realiza
do por Paul Ferreira, 
professor de Estraté

gica e Liderança e vicedi
retor do Núcleo de Estudos 
em Organizações e Pessoas 
na Fundação Getulio Vargas 
(FGV EAESP), em parceria 
com as empresas Talenses e 
Gympass, também revelou 
que 31% dos entrevistados 
sofrem pressão por resulta
dos e metas. 

Outros impactos negativos 
para a saúde mental dos 
colaboradores foram apon
tados na pesquisa: sentir 
que precisa estar disponível 
o tempo todo (30%); falta 
de reconhecimento (30%); 
falta de empatia/apoio na li
derança direta (27%); sentir 
dificuldade de ter desempe
nho em sua plena capacidade 
de trabalho (22%); falta de 
comunicação com a lideran
ça direta (17%); ter que lidar 
com as responsabilidades do 
cuidado com a casa durante 
a pandemia (15%); e falta 
de flexibilidade na jornada 
de trabalho (12%). 

Ainda afetam a rotina 
dos trabalhadores aspec
tos como: desconforto em 
compartilhar seus desafios 
com colegas da equipe ou 

O levantamento também revelou que 31% dos entrevistados 
sofrem pressão por resultados e metas.

43% dos trabalhadores alegam que 
estão com sobrecarga de trabalho

O cuidado com a saúde mental de colaboradores é um assunto que começou a ser mais pautado 
pelas áreas de RH das empresas, no início da pandemia. Porém, em uma pesquisa sobre questões 
relacionadas a benefícios, cultura e bem-estar nas empresas, 43% dos respondentes alegaram que 
estão com sobrecarga de trabalho

de demissão, mesmo sem ter 
trabalho novo, por 21%. Ao 
fazer o recorte por gêneros, 
rever o escopo de trabalho 
é significativamente mais 
importante para o gênero 
feminino. Já a maior visi
bilidade para os benefícios 
de bemestar emocional é 
prioridade para ambos os 
gêneros. 

Já na observação de in
formações por gerações, 
quanto mais sênior, maior o 
desejo de que as lideranças 
se preocupem com saúde 
mental. Especificamente, a 
geração Baby Boomer pre
fere benefícios como yoga, 
mindfulness e de saúde 
física. Os dados também 
apontam uma oportunida
dechave para as empresas: 
implementar benefícios 
focados no bemestar físico 
e mental e melhorar a comu
nicação dessas iniciativas.

A pesquisa ainda teve 
como conclusão que os Baby 
Boomers e Geração Z, rela
taram mais liberdade para 
errar. Enquanto as gerações 
“intermediárias” (Geração 
X e Millennials/Geração Y) 
estão se sentindo com menos 
liberdade para errar. Fonte: 
(FGV EAESP).
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com a liderança (12%); 
distanciamento físico dos 
colegas (11%); sentir que 
seu desempenho esteja 
sendo julgado por conta de 
outras responsabilidades 
necessárias durante a pan
demia (11%); e, por fim, 
falta de iniciativas de saúde 
mental (9%). 

Outro dado preocupante 
aponta que, para mais de 
75% das pessoas respon
dentes, os benefícios atu
ais não são suficientes, ou 
apenas parcialmente, para 
a manutenção da sua saúde 
mental. Também notase 
na pesquisa o impacto de 

uma gestão no bemestar 
das pessoas, uma vez que 
os quatro principais fatores 
de impacto negativo estão 
relacionados a formas de 
gestão e lideranças. Tam
bém foi perguntado às pes
soas colaboradoras quais 
e quantas estratégias elas 
utilizaram quando recebe
ram algum diagnóstico de 
saúde mental. 

A terapia foi escolhida por 
82% das pessoas, ocupando 
o primeiro lugar. Mudar de 
emprego também foi bas
tante apontado, por 32%. 
Redução das horas de traba
lho, por 24%, e até o pedido 

Risco e retorno: tirando dúvidas de 
quem pretende investir

Lucas também afirmou que a inflação é uma das gran
des responsáveis pelo aumento da desigualdade social, já 
que, para muita gente não é possível poupar, pois o que 
se ganha mal é suficiente para a sobrevivência. “Quem 
guarda dinheiro vai investindo corrigindo e quem é vive 
no limite e não consegue poupar vai sendo engolido pela 
inflação. Isso é muito triste”.

Já para quem tem quantias mais altas e quer entrar no 
mercado de investimento, o profissional explica que exis
tem inúmeras formas de investir hoje em dia, podendo, 
inclusive, aplicar os valores em outros países. “Já que 
você está no Brasil e sua empresa também está aqui, será 
que é inteligente investir em empresas que já estão aqui 
também? Talvez não… É possível ser sócio de empresas 
de todo o mundo. Apple, Amazon, Disney, CocaCola por 
exemplo, tendem a ser ainda melhores que hoje”, finalizou. 

Fonte e outras observações:  (https://www.instagram.
com/lucasbattistoni/?igshid=YmMyMTA2M2Y=).
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Após dois anos trancados em casa, a sensação é de que o ano de 2022 marca a retomada de vários setores da 
sociedade que ficaram paralisados durante a pandemia. No entanto, quando tratamos a área tecnológica, 

a realidade mostra um segmento que vive justamente o oposto. 

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 15 de junho de 20224
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TECNOLOGIA CORPORATIVA

Trazendo uma redução no tempo de desenvol-
vimento e diminuindo a dependência de profis-
sionais com alto nível de experiência, o modelo 
torna-se extremamente atrativo no mercado de 
desenvolvedores.  

 

3 AutoML  -  Outra tendência que entra muito 
forte para 2022 é o machine learning automatizado, 
também conhecido como AutoML. Neste modelo, 
que exige cada vez menos de uma participação 
humana para a elaboração da ferramenta, o peso 
de tarefas extremamente trabalhosas e repetiti-
vas são retiradas das mãos dos especialistas, que 
podem focar suas ações para etapas mais valiosas 
e importantes do trabalho. 

O desenvolvimento do Machine Learning ‘tradi-
cional’ exige o uso intensivo de recursos, um co-
nhecimento e domínio significativo, além de tempo 
para produzir e comparar dezenas de modelos. 
Com o machine learning automatizado, é possível 

Potencializado pelo confinamento, o setor da 
tecnologia corporativa é um dos que mais deve 
crescer neste ano, ultrapassando a marca 

dos 9% segundo dados revelados pela IDC. Para 
entender quais serão as linhas evolutivas para o 
cenário de desenvolvimento de softwares neste 
ano de 2022, Thiago Milo, Líder de Tecnologia da 
Novatics, principal estúdio de software e produtos 
digitais do Brasil, lista as cinco principais tendên-
cias do setor para o ano.

 

1 Segurança de dados  -  Se manter os 
dados seguros sempre foi a principal preocupação 
dos programadores, o contexto atual se mostra 
um grande desafio para esses profissionais. Os 
ataques de ransomware e os recentes vazamentos 
de dados de usuários se intensificaram, exigindo 
um esforço ainda maior para aumentar a segurança 
dos sistemas na web. 

Além disso, questões relacionadas à privacidade 
e transparência de dados estão ganhando cada vez 
mais atenção por parte do público e empresas.

 

2 Low Code/No Code  - Mais rápida, fácil 
e, se bem utilizada, tão efetiva quanto o trabalho 
de um projeto  programado do 0, as plataformas 
Low Code têm ganhado cada vez mais espaço entre 
os desenvolvedores. 

Possibilitando que a criação de softwares seja 
um processo mais condensado, essa abordagem 
minimiza a codificação por meio do uso de modelos 
pré-definidos, técnicas de design gráfico e ferra-
mentas de arrastar e soltar para criar um software. 

acelerar todo esse processo e aplicar modelos 
de ML com mais agilidade, sem necessariamente 
depender da atuação direta de um especialista.

 

4 Blockchain e tokenização  -  Um dos 
temas mais comentados durante a pandemia, a 
tecnologia blockchain vai muito além da questão 
das criptomoedas e NFT. Possibilitando um meio 
muito mais seguro para trocas de informações, essa 
tecnologia tende a se fortalecer cada vez mais no 
desenvolvimento tecnológico. 

Deixando de lado a imagem inicial diretamente 
vinculada às criptomoedas, o blockchain vem 
ganhando destaque como plataforma confiável e 
transparente para trocas de informações. 

O registro distribuído de transações, garantia 
de confiabilidade  e possibilidade de auditoria 
descentralizada são algumas das características 
que atraem uma atenção especial ao blockchain, 
sobretudo para segmentos mais exigentes nesse 
sentido, como governo, bancos e empresas do 
setor tecnológico.

 
Atrelada a essa tecnologia, é necessário ressaltar 

o papel importante da tokenização no contexto 
atual. O ato de transformar um ativo real em um 
ativo digital, fragmentado em unidades criptogra-
fadas registradas em rede blockchain, chama a 
atenção ao garantir uma segurança maior a essas 
transações. 

Ao possibilitar a transformação de qualquer ativo 
físico em digital, o mercado financeiro caminha 
para uma direção de ‘democratização’, facilitando 
o acesso a ativos e melhorando a transparência 
das plataformas financeiras.

5 Cloud First  -  Outra mudança significati-
va trazida pela pandemia foi a potencialização do 
conceito dos aplicativos em nuvem. Apesar dessa 
já ser uma tendência de alguns anos, a necessidade 
da aplicação dessa tecnologia deixou de ser um 
diferencial para o setor, passando quase a ser uma 
obrigatoriedade após este período pandêmico. 

Hoje as aplicações já nascem na cloud. O ambien-
te de desenvolvimento, testes e produção ficam 
todos na nuvem. Cada vez mais as organizações 
migram seus serviços e seus ambientes de de-
senvolvimento/testes/produção totalmente para 
a nuvem.  -  Fonte e mais informações (https://
novatics.com.br/).
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Chegou a hora do 
adeus aos “brokers 

do WhatsApp”?

Estamos diante de um 
momento que pode 
ser crucial para a 
definição dos caminhos 
da comunicação 
entre empresas e 
consumidores

Um passo dado pelo 
WhatsApp deve mu-
dar a forma como 

empresários alocam e distri-
buem os recursos que têm 
disponíveis para seus canais 
de relacionamento com o 
cliente. Agora, qualquer em-
presa pode se conectar à API 
(Application Programming 
Interface ou Interface de 
Programação de Aplicações) 
oficial do WhatsApp, sem a 
necessidade de um broker. 

Antes, era necessário estar 
inserido com algum provedor 
terceirizado —  Business 
Solution Providers (BSPs) 
— que auxiliava as empre-
sas a se comunicarem com 
os clientes no WhatsApp. 
Porém, essa solução custava 
caro para muitas instituições, 
que pagavam mensalmente 
para continuar tendo acesso 
ao WhatsApp. 

Mas, e os brokers? Com 
essa nova atualização, o po-
der dos brokers foi reduzido, 
facilitando o acesso para 
qualquer empresa, indepen-
dente do porte, utilizando a 
API direto com o WhatsApp. 
A diminuição dos custos 
vai direto para as contas 
das companhias, pois quem 
optar pela API direto com o 
WhatsApp não terá mais os 
custos dos BSPs. Além disso, 
o WhatsApp oferece até mil 
conversas gratuitas por mês 
por meio da sua API. Após 
essa quantidade, começa a 
ser contabilizado. 

O pagamento também é 
direto com o WhatsApp, sem 
custos adicionais. Esse anún-
cio do WhatsApp impacta 
diretamente as empresas de 
pequeno porte que não con-
seguiam acesso aos brokers 
pelo alto custo. O poder es-
tabelecido pelos brokers difi-
cultava essa validação. Agora, 
em poucos minutos, qualquer 
companhia consegue fazer a 
ativação do número com a 
possibilidade de, caso não 

ultrapassem mil conversas, 
não ter nenhum custo. 

A conexão direta à API do 
WhatsApp permite acompa-
nhar as métricas em tempo 
real. Isso possibilita ter um 
monitoramento do desem-
penho do canal e estabelecer 
estratégias. A plataforma é 
muito crítica caso o número 
da conta tenha muitas denún-
cias. Por meio do dashboard, 
é possível avaliar essas in-
formações e ter controle. A 
novidade também é uma API 
baseada na nuvem, podendo 
acessar em qualquer lugar do 
mundo e não tendo a neces-
sidade de nenhum servidor 
extra para utilizar. 

Os desenvolvedores já 
precisam estar atentos a essa 
nova atualização, fazendo 
essa integração direto à API 
oficial do WhatsApp das 
contas dos clientes. Essa 
novidade vem para facilitar a 
integração com qualquer sis-
tema. Os BSPs que ofereciam 
serviços simples com uma 
cobrança alta vão dar adeus 
a muitos reféns. O forneci-
mento de sistemas básicos e 
limitados já não sustenta as 
empresas. Cada vez mais o 
omnichannel está presente 
nas companhias. 

A integração dos canais 
é necessária e plataformas 
básicas não comportam para 
muitas empresas. Ainda terão 
instituições que continuarão 
a utilizar os brokers pelo co-
modismo e pelo pacote básico 
dos sistemas ser adequado 
para algumas corporações. 
Porém, o WhatsApp facilitou 
a possibilidade de qualquer 
companhia ter acesso à API 
oficial. Com isso, os custos 
das grandes empresas podem 
ser destinados a plataformas 
completas com serviços per-
sonalizados e integrados. 

Já as menores terão 
oportunidade de entrar 
no WhatsApp, sem custos 
extras desnecessários, 
e começar a investir em 
serviço de qualidade e ter 
autonomia no controle dos 
canais de comunicação. E 
os brokers? Investem em 
serviços mais completos e 
sofisticados ou adeus! 

(*) - É CEO (Chief Executive Officer) 
da Nexcore (www.nexcore.com.br).

Ricardo Zanlorenzi (*)

D - PET 100% Reciclado
Líder no mercado de sucos 100% naturais no Brasil, a Natural One se 
une à Valgroup - uma das maiores transformadoras e recicladoras de 
plástico no mundo - em um compromisso público para o uso de emba-
lagens fabricadas em resina PET PCR (resina pós-consumo reciclada) 
em todo o seu portfólio de sucos naturais, se tornando a pioneira neste 
segmento a adotar plástico 100% reciclado (ou seja, fabricado a partir 
do material já utilizado e descartado em diferentes aplicações) em suas 
garrafas. Para implementação do projeto das embalagens recicladas, a 
foodtech investiu R$ 2,4 milhões em pesquisa, desenvolvimento e ações 
de marketing, em um projeto que une inovação, tecnologia e susten-
tabilidade - características presentes no DNA da Natural One (https://
www.natone.com.br/). 

E - Administração e Tecnologias
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Belmiro Siqueira de Admi-
nistração 2022. Nesta edição, a premiação concedida pelo Conselho 
Federal de Administração (CFA) terá como tema “Administração e 
novas tecnologias” e a proposta é estimular os estudantes e profissionais 
a refletir sobre o assunto e, com isso, fomentar a produção científica. 
Terá três categorias Livro, para os profissionais de Administração; 
Artigo Acadêmico para estudantes; e Artigo Técnico para estudantes 
de cursos de educação profissional técnica de nível médio conexos à 
Administração. Interessados em participar da premiação podem fazer 
a inscrição até 31 de agosto no site (www.belmiro.cfa.org.br).

F - Mobilidade Urbana
O evento que vai movimentar os próximos dias, de 23 a 25, na capital 
paulista, traz para o Memorial da América Latina, os maiores e mais 
atraentes expositores do ecossistema de mobilidade urbana sustentável. 
O PMU - Parque da Mobilidade Urbana, evento gratuito, vai apresentar e 
discutir projetos e ações que visam dar mais qualidade à maneira como 
as pessoas se deslocam nas cidades. Debates com especialistas da área 
sobre: a importância da transição do transporte público convencional 
para o elétrico; o futuro dos carros eletrificados; a segurança no trânsito; 
como vão funcionar as Rodovias do Futuro, entre outros. Modelos de 
negócios com bicicletas; deliverys realizadas com drones; e a mobilidade 
disruptiva. Será o e-Vtol (carros voadores), um meio de desafogar os 
congestionamentos das grandes cidades? Saiba mais: (https://parque-
damobilidadeurbana.com.br/). 

A - Olimpíada Mirim 
Faltam poucos dias para o fim das inscrições na 1ª Olimpíada Mirim - 
OBMEP. Esta é a primeira olimpíada nacional de matemática voltada 
para alunos tão jovens e tem o objetivo de incentivar o ensino da 
disciplina nas séries iniciais. As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas exclusivamente pelas escolas públicas municipais, estaduais 
e federais, ou pelas secretarias de educação de todo o país. O prazo 
termina no próximo dia 16. Realizada pelo Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA), a competição é voltada para crianças do 2º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental. Saiba mais em: (https://olimpia-
damirim.obmep.org.br/).

B - Polo Aeronáutico  
Uma das cidades candidatas a ser uma aerotrópole é Aparecida de 
Goiânia, o estado de Goiás, que já tem entre suas principais vocações 
econômicas a indústria e os serviços de logística. Até 2024, o município 
deve contar com o início das operações do maior polo aeronáutico do 
Centro-Oeste, o Antares Polo Aeronáutico. O mega empreendimento 
prevê investimentos da ordem de R$ 100 milhões e ocupará uma área 
de 209 hectares. Além de um aeroporto público privado para receber 
aeronaves de pequeno, médio e grande porte, contará com infraestrutura 
voltada para os serviços de aviação, como hotel executivo, hangares, 
heliponto, terminal  de passageiros, restaurante, áreas para carga e 
descarga, estacionamento para aeronaves e hangares para empresas 
de manutenção e de logística (https://www.antaresaeroporto.com.br/).

C - Laboratório Remoto
A Hilab é a primeira empresa de tecnologia em saúde a receber o prêmio 
‘IF Design Award’, subindo ao palco ao lado de grandes marcas como 
Apple e Samsung. A premiação, considerada o Oscar do design, avalia 
projetos de diversos países, que devem apresentar um nível de inovação 
e excelência em sua categoria para serem reconhecidos. O destaque foi 
na categoria “Service Design” pelo trabalho realizado na área da saúde, 
por meio de uma uma solução humanizada e portátil, com o inovador 
Serviço Hilab, um laboratório remoto que consegue realizar exames 
em qualquer lugar do mundo. A empresa foi a primeira a fechar um 
contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de exames de 
Covid-19, com o desafio de criar uma plataforma de processamento 
e monitoramento dos resultados em tempo real. Outras informações: 
(https://hilab.com.br/).

G - Língua de Sinais
O IBGE estima que o número de pessoas com deficiência auditiva no Brasil 
ultrapasse 10 milhões, o que corresponde a cerca de 5% da população. 
Desse total, 2,7 milhões apresentam surdez profunda, ou seja, não ouvem 
nada. Para a maior parte do povo surdo, a comunicação só é possível por 
meio da língua de sinais. No Brasil, há exatos 20 anos, a Libras, sigla de 
Língua Brasileira de Sinais, foi reconhecida como meio legal de comunicação 
e expressão no país. Libras está na lista de cursos oferecidos a todos os 
empregados pela Universidade Correios desde 2011. De 2014 ao início de 
maio último, mais de 27 mil empregados dos Correios concluíram o curso. 

H - Tecido Acabado 
Quando assinava o alvará de funcionamento da primeira fábrica de tecidos 
da Cedro Textil em 1872, nem o visionário imperador do Brasil, Dom Pedro 
II, poderia prever a longevidade de uma das companhias abertas mais 
antigas do Brasil. Aos 150 anos de atuação ininterrupta, a Cedro chega 
a 2022 utilizando sua capacidade operacional para produzir mais de 75 
milhões de metros de tecido acabado por ano e se reinventa diariamente 
com a ajuda de seus 3.400 colaboradores. Além da linha Workwear, onde a 
Cedro ocupa a liderança do mercado latino-americano, ela produz denim 
e sarjas para a linha Jeanswear, que atendem confecções e magazines em 
toda a América Latina. Saiba mais: (https://www.cedro.com.br/).

I - Blockchain Rio Festival
No período de 1 a 4 de setembro, o Píer Mauá será palco do BlockchaIn 
Rio Festival. Serão mais de 200 palestrantes de renome no mercado 
internacional, que se apresentarão em dois palcos e três auditórios, e 
trarão uma diversidade de conteúdos. Conta com uma gama de atrações 
paralelas como mesas redondas, workshops, painéis ao vivo, hackathon, 
área de exposição, shows e ativações para integrar tecnologia, educação, 
cultura e entretenimento. Objetiva ser um grande hub de debates, edu-
cação e negócios focado na conexão entre pessoas e empresas com olhos 
no presente e o futuro do mercado blockchain. O evento vai permitir que 
os participantes tenham uma experiência imersiva e transformadora por 
meio de debates sobre tecnologia, negócios, cultura e sustentabilidade. 
Saiba mais em: (https://blockchainrio.com.br/).

J - Áreas Estratégicas
A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, anuncia 
uma parceria com a H2O.ai, startup líder em Inteligência Artificial?(IA) 
na nuvem. A companhia enxerga o investimento como um pilar impor-
tante para ganhos nas áreas de Experiência do Cliente e Operações, e 
o novo projeto visa dar continuidade e fortificar o que a Comgás já vem 
trabalhando com IA em sua área de concessão. Com a nova aliança, a 
Comgás tem a expectativa de ampliar ainda mais a sua produtividade e 
trazer eficiência nos processos para aumentar a eficiência na gestão da 
logística e no atendimento ao consumidor, além de viabilizar a criação 
de novos modelos de negócios (https://h2o.ai/br/). 
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O volume de serviços 
no Brasil apresentou um 
crescimento de 0,2% de 
março para abril deste 
ano. Esta é a segunda 
alta consecutiva do in-
dicador, medido pela 
Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Com o resultado, os 
serviços estão 7,2% acima 
do nível de fevereiro de 
2020, ou seja, do patamar 
pré-pandemia, mas ainda 
se encontram 4,2% abaixo 
de novembro de 2014, o 
ponto mais alto da série 
histórica. Os serviços 
também apresentaram 
altas de 9,4% em relação 
a abril de 2021, de 9,5% 
no acumulado do ano e 
de 12,8% no acumulado 
de 12 meses.

A alta de 0,2% na pas-
sagem de março para 
abril foi puxada por duas 
das cinco atividades 
pesquisadas: informação 

Os serviços também apresentaram altas 
de 12,8% no acumulado de 12 meses.

O dado consta no Bole-
tim Mensal de Con-
tratos de Partilha de 

Produção, divulgado pela 
Pré-Sal Petróleo (PPSA). 

O campo que mais produ-
ziu no período foi Búzios, 
situado na Bacia de Santos, 
com 429 mil bpd. O restante 
foi produzido pelo Campo 
de Mero (44 mil bpd), En-
torno de Sapinhoá (8 mil 
bpd) e Tartaruga Verde 
Sudoeste (4 mil bpd). No 
mês em questão, a União 
teve direito à parcela de 
18,8 mil bpd do total da 
produção diária, denomina-
do Excedente em Óleo da 
União. Desse total, 6,9 mil 
bpd vieram de Mero, 6,1 mil 
bpd de Búzios, 5,4 mil bpd 
do Entorno de Sapinhoá e 
400 bpd de Tartaruga Verde 
Sudoeste. 

A PPSA informou que, des-
de o início da série histórica 

O campo que mais produziu no período foi Búzios, situado na 
Bacia de Santos, com 429 mil barris de petróleo dia.

Maior onda de 
calor em 40 anos

Ventiladores, ar-condi-
cionado, piscinas, bebidas 
refrescantes e sorvetes 
- todos os remédios foram 
bem recebidos na Espanha, 
enquanto os espanhóis en-
frentam a pior onda de calor 
dos últimos 40 anos. Uma 
massa de ar quente, proce-
dente do Norte da África, fez 
as temperaturas dispararem, 
segundo a agência estatal 
meteorológica Aemet, e a 
onda de calor sufocante pode 
durar em grande parte da Es-
panha até sexta-feira (17), 
alguns dias antes do início 
oficial do verão, no dia 21. 

Com as temperaturas 
passando de 40ºC em partes 
do Sul e região central da 
Espanha, a atual onda de 
calor é a mais antecipada 
registrada desde 1981, de 
acordo com a Aemet. As 
pessoas passaram suas bici-
cletas por fontes, ou ficaram 
na sombra enquanto as tem-
peraturas subiam. “Embora 
o calor extremo não seja 
incomum em junho, o fato 
é que as ondas de calor se 
tornaram cinco vezes mais 
frequentes no século 21”, 
disse o porta-voz da Aemet, 
Ruben del Campo (ABr).

Petróleo: produção em partilha 
somou 486 mil barris em abril

A produção de petróleo média dos quatro contratos em regime de partilha alcançou, em abril, 486 mil 
barris de petróleo por dia (bpd), aumento de 3% em relação ao mês anterior
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Em comparação a março, 
o volume de gás disponível 
apresentou aumento de 
19%. Em relação ao Ex-
cedente em Gás Natural, 
a União teve direito a 164 
mil m³/dia em abril, dos 
quais 145 mil m³/dia foram 
provenientes do Entorno 
de Sapinhoá; 16 mil m³/dia 
de Búzios; e 3 mil m³/dia de 
Tartaruga Verde Sudoeste. 

Desde 2017, a produção 
acumulada de gás natural 
com aproveitamento comer-
cial, em regime de partilha 
de produção, atinge 519 
milhões de m³, sendo 119 
milhões de m³ de direito da 
União. A empresa PPSA atua 
na gestão dos contratos de 
partilha de produção, ges-
tão da comercialização de 
petróleo e gás natural e na 
representação da União nos 
acordos de individualização 
da produção (ABr).

do regime de partilha, em 
2017, a produção acumulada 
é de 167 milhões de barris 
de petróleo. Até abril deste 
ano, a parcela acumulada 
de petróleo da União era 
de 14 milhões de barris de 
petróleo. Também no mês de 
abril, a produção total do gás 
natural com aproveitamento 

comercial mostrou média 
de 1,39 milhão de metros 
cúbicos por dia (m³/dia) em 
três contratos. Búzios con-
tribuiu com 1,16 milhão de 
m³/dia, enquanto Entorno de 
Sapinhoá e Tartaruga Verde 
Sudoeste produziram 202 
mil e 31 mil m³/dia, respec-
tivamente. 

Volume de serviços cresceu 
0,2% de março para abril
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e comunicação (0,7%) 
e serviços prestados às 
famílias (1,9%). Por ou-
tro lado, três atividades 
tiveram queda no perío-
do: transportes (-1,7%), 
profissionais, administra-
tivos e complementares 
(-0,6%) e outros serviços 
(-1,6%).

O índice de atividades 
turísticas cresceu 2,5% em 

abril ante março. Com isso, 
o segmento de turismo se 
encontra 3,4% abaixo do 
patamar pré-pandemia. 
A receita nominal dos 
serviços cresceu 0,9% de 
março para abril, 16,5% 
na comparação com abril 
de 2021, 15,7% no acu-
mulado do ano e 17,8% no 
acumulado de 12 meses 
(ABr).
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A conta não  
fecha

Cerca de 25% 
dos eleitores não 
gostariam que Lula 
ou Bolsonaro fossem 
vitoriosos no pleito de 
2 de outubro. 

Enquanto algumas 
pesquisas mostram 
essa posição, outras 

chegam a apontar rejeição 
de 43% para Lula e 59% 
para Bolsonaro. Esses da-
dos, por si só, sinalizam a 
viabilidade de um nome da 
terceira via. Mas não é isso 
que se enxerga nos índices 
de Ciro Gomes (PDT-CE), 
entre 6% e 9%, o deputado 
André Janones (Avante-
-MG), a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), ambos 
entre 1% e 3%, e os restan-
tes pré-candidatos.

A conta também não fecha 
na área do marketing políti-
co. Lula alfineta Bolsonaro, 
ao dizer que uma “caneta-
da” basta para enquadrar a 
Petrobras e, consequente-
mente, ordenar a baixa nos 
preços dos combustíveis. 
Sugere que “falta coragem” 
ao presidente. Ora, significa 
que ambos se igualam na 
defesa intervencionista, o 
uso da caneta para definir a 
política de preço da estatal. 
Populismo.

E mais: os dois principais 
protagonistas falam coisas 
que só agradam a suas ba-
ses tradicionais. Bolsonaro 
entra na seara pessoal do 
petista, chamando-o de 
“nove dedos”, referência a 
perda de um dedo do ex-
-metalúrgico nos tempos 
em que trabalhava no chão 
de fábrica no ABC paulista.

Não satisfeito com o ata-
que pessoal ao adversário, 
atira nas urnas eletrôni-
cas, sugerindo fraude nas 
eleições, e fustiga o STF, 
avisando que não cumprirá 
decisões da Corte, ao atacar 
a decisão sobre o marco 
temporal na demarcação de 
terras indígenas. “Uma nova 
interpretação querem dar a 
um artigo da Constituição. E 
quem quer dar? O ministro 
Fachin, marxista leninista. 
Advogado do MST. O que eu 
faço se aprovar? Entrego a 
chave para os ministros do 
Supremo ou digo: não vou 
cumprir”.

Lula faz defesa da regu-
lamentação da mídia, en-
trando em outros terrenos 
temáticos que assustam 
parcelas da sociedade, 
como a revogação (isso 
mesmo, não apenas revisão) 
da reforma trabalhista e 
quebra do teto de gastos. 
Trata-se do renascimento 
de velhos programas da era 
lulista no centro do poder. 
Dinheiro para expandir 
o acesso das massas ao 
crédito e restabelecer as 
contribuições sindicais.

As falas de ambos tendem 
a segurar ou a baixar sua 
aprovação junto ao eleitora-
do, o que pressupõe que fa-
zem ouvidos de macaquinho 
(não ouvem, não veem, não 
sentem) aos conselheiros 

de marketing. Ou será que 
estes não usam pesquisas 
qualitativas para orientar os 
seus candidatos? Ou temem 
receber respostas malcria-
das dos interlocutores?

O fato é que os profissio-
nais do marketing político 
não estão dando um recado 
eficaz nesses tempos de 
polarização acirrada e dis-
cursos virulentos. Dizem 
que estariam defasados ante 
a emergência de novos polos 
de difusão de ideias, como as 
redes sociais, onde o filho do 
presidente, o vereador Car-
los Bolsonaro mostra ser um 
expert. Já os pesquisadores 
deveriam chegar a um bom 
termo sobre metodologias 
usadas, a par de uma boa 
explicação sobre o significa-
do dos índices elevados de 
rejeição, que abrem grande 
interrogação na sociedade.

Sobre ataques pessoais, 
pinço o celebre caso de 
Aluízio Alves, no Rio Grande 
do Norte, que no início dos 
anos 60, fez uma das mais 
retumbantes campanhas de 
marketing político do país, 
sendo considerado um dos 
precursores da atividade.

Aluízio, candidato a go-
vernador, era acusado pelo 
adversário de correr o Es-
tado dia e noite liderando 
multidões pelas estradas, 
montado num jumento, 
apropriando-se do termo 
“cigano” a ele atribuído. 

Lia as mãos das crianças, 
“profetizando” sobre seu fu-
turo. Enfeitiçou as massas. 
Os comícios pegavam fogo. 
Dinarte Mariz, o governa-
dor, patrono da candidatura 
de Djalma Marinho, menos-
prezava: “Quem vai a esses 
comícios é uma gentinha”.  
Aluízio adotou o termo: 
“Minha querida gentinha.” 
Ganhou a eleição.

Sobre populismo, lembro 
Maquiavel, que relata a 
história de um rico romano 
que deu comida aos pobres 
durante uma epidemia 
de fome. Por esse ato, foi 
executado pelos concida-
dãos, sob o argumento que 
pretendia fazer seguidores 
para se tornar um tirano.

Quanto ao discurso, se o 
candidato não apresentar 
bom ideário, será mais eficaz 
usar a técnica do gaguinho. 
Conto a história: certa vez, 
o governador de Pernambu-
co, Moura Cavalcanti, teve 
de escolher com urgência 
um nome para substituir 
seu candidato a prefeito, 
que falecera. Correu para a 
cidade e passou a perguntar: 
“Quem é mais popular na 
cidade?” Respondiam: “O 
gaguinho”. 

Escolheu o sujeito. No pa-
lanque, gritou: “Prefeito não 
precisa falar. Precisa agir.”

A multidão, comovida, 
aplaudia o gaguinho, que 
apenas gesticulava com o V 
da vitória. Sem dizer um A, 
ganhou. É o preço de uma 
democracia improvisada.

  
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Google Indenizará Funcionárias 
por Desigualdades Salariais

O Google concordou em pagar US$ 118 milhões a cerca de 15.500 de suas empregadas, para encerrar 
uma ação judicial que vinha enfrentando desde 2017.

Vivaldo José Breternitz (*)

Na ação, as funcionárias con-
seguiram provar que algumas 
mulheres recebiam salários 

menores do que homens que exerciam 
funções semelhantes; segundo estu-
dos da Universidade da Califórnia, a 
empresa pagava, em média, cerca de 
US$ 17 mil por ano a menos a essas 
mulheres.  

O acordo prevê também que serão 
realizados estudos visando tornar 
igualitárias as práticas de gestão de 
pessoas adotadas pela empresa.

Holly Pease, uma das líderes do grupo 
de mulheres que iniciou a ação e que 
durante cerca de 10 anos ocupou um 
cargo de gerência na empresa, disse 
que o Google, que lidera a área de 
tecnologia, agora tem a oportunidade 
de liderar o processo de inclusão e 
igualdade de tratamento das mulheres 
que atuam nesse campo.  

contribuam para a igualdade e não ge-
rem uma onda de oportunidades para 
espertalhões. 

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

News@TI
às necessidades do negócio. Pensando nisso, a Softtek, líder em 
soluções de T.I. na América Latina, promoverá um webinar no dia 
30 de junho, às 17h30, comandado por Victor Hugo Coutinho, SAP 
Solutions Architect na Softtek Brasil. As inscrições para o webinar 
já estão abertas, e podem ser feitas em (https://www.softtek.com/
pt/webinar-sap).

Adistec Brasil anuncia parceria com a norte-
americana CyberArk

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraes-
trutura para Data Centers e Segurança da Informação, é a nova 

distribuidora da CyberArk no Brasil. Com mais de 20 anos de mercado, 
a CyberArk é líder global em segurança de identidades, protegendo 
os principais ativos de seus clientes contra os ataques cibernéticos. O 
acordo entre as duas empresas tem como foco a distribuição de todo o 
portfólio da CyberArk, que engloba soluções de gestão de identidades. 
Além da segurança de contas privilegiadas, pode-se destacar a prote-
ção de privilégios em estações de trabalho e uso de machine learning 
para prover acesso seguro aos usuários finais utilizando uma camada 
segura e ágil de IAM (Gerenciamento de Identidades e Acesso). Outro 
destaque é a camada de DevSecOps protegendo o pipeline de DevOps 
(www.adistec.com.).

Henkel abre inscrições para Programa de 
Estágio no meio do ano

@A Henkel, líder mundial em adesivos e responsável pelas marcas 
Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, abriu proces-

so seletivo para recrutar talentos universitários de diversas áreas de 
graduação. O programa de desenvolvimento da companhia faz parte 
da iniciativa regional Students Talent Empowerment Program (STEP) 
para as três unidades da Henkel no país, em São Paulo, Itapevi e 
Jundiaí. Ao todo, a empresa alemã oferece 14 vagas para estudantes 
do ensino superior com previsão de formação de dezembro de 2023 
a dezembro de 2025. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site 
da Companhia de Estágios até 10 de julho. Os candidatos aprovados 
iniciam suas jornadas na Henkel em agosto e o processo seletivo será 
feito pela Companhia de Estágios (https://www.ciadeestagios.com.br/
vagas/henkel/). 

Softtek promove webinar gratuito sobre 
migração para SAP S/4HANA

@Nos dias atuais, é fundamental contar com tecnologias que pos-
sibilitem a evolução digital de forma ágil e contínua, alinhadas 

ricardosouza@netjen.com.br

É importante lembrar que no ano pas-
sado o Google concordou pagar cerca 
de US$ 3 milhões ao U.S. Department 
of Labor para encerrar outro caso de 
discriminação contra mulheres. O que 
se espera é que esses fatos realmente 

serg3d_CANVA

Compliance e governança salvam a 
empresa de riscos internos 

Talvez sua empresa faça bons 
investimentos em segurança para 
protegê-la contra hackers e diversas 
ameaças externas. E faz sentido, pois 
com o aumento da conectividade em 
diversos ambientes, que vão além do 
escritório, os riscos são crescentes. 
Segundo estudo do Gartner sobre ten-
dências de gastos em TI para 2022, a 
segurança cibernética e da informação 
foi citada por 66% dos entrevistados 
como uma área na qual eles esperam 
aumentar o investimento no próximo 
ano, alcançando o topo da lista deste 
planejamento. 

Um dos motivos para a dedicação 
de recursos em segurança foi a trans-
formação digital às pressas que as or-
ganizações presenciaram nos últimos 
dois anos, levando à fragmentação 
e crescimento de dados para uma 
infinidade de aplicações, dispositivos 
e locais. 

Este cenário levou aos pontos cegos 
dentro de ativos de dados cada vez 
maiores. Os chamados “Dark Data”, 
que as organizações pagam para arma-
zenar, acabam subutilizados na toma-
da de decisões e agora está crescendo 
a uma taxa de 62% ao ano, de acordo 
com estudo Data & Analytics da IDG 
(Foundry) de setembro de 2021.  

Ou seja, o “anywhere office” criou o 
risco de novos meios de colaboração 
abrirem portas para ameaças, vaza-
mentos de dados críticos e outras 
infrações às políticas de segurança e de 
confidencialidade. É um mundo digital 
grande demais para qualquer organiza-
ção gerenciar, por melhores que sejam 

perdidos. As reputações das marcas 
são prejudicadas. 

 Uma pesquisa da agência MDC 
Research com tomadores de decisão 
dos EUA mostrou que, para atender 
às suas necessidades de conformidade 
e proteção de dados, quase 80% com-
praram vários produtos, e a maioria 
havia comprado 3 ou mais. Segundo 
o estudo Vital Findings, “Em uma 
pesquisa com mais de 500 tomadores 
de decisão sobre conformidade, quase 
todos (95%) estavam preocupados 
com os desafios que enfrentaram em 
relação à proteção de dados em 2021. 

 As regras de governança de dados 
não existem por acaso, pois seu propó-
sito é ajudar a criar um mundo digital 
mais ético. Uma solução forte é cons-
truída em torno de princípios fortes. 
A regulamentação foi projetada para 
proteger os dados dos clientes, manter 
o local de trabalho dos funcionários 
seguro e proteger a organização.  

 Não há como voltar aos dias da 
segurança baseada em perímetro. Per-
mitir uma abordagem eficaz baseada 
em Zero Trust requer a capacidade de 
governar, proteger e entender dados 
provenientes de uma matriz cada vez 
maior de pontos de extremidade. Da 
mesma forma, o número de ferra-
mentas que usamos para o trabalho 
também crescerá. E com ele, o desafio 
de ter que proteger dados e gerenciar 
riscos em um ambiente cada vez mais 
híbrido e multiplataforma. 

 
(Fonte: João Labre é diretor  

de TI e sócio da 4MSTech).

as ferramentas. São muitas portas de 
vulnerabilidades que se abrem. 

A partir do momento que os ataques 
cibernéticos foram projetados para 
acessar, excluir ou extorquir dados 
confidenciais de uma organização, as 
políticas de segurança são essenciais 
para evitar riscos, bem como a con-
tinuidade dos negócios. E esta não é 
apenas uma responsabilidade do CISO 
e da TI. A empresa toda é responsável 
pela proteção, e para isso, é essencial 
o treinamento dos colaboradores pelo 
menos uma vez por ano. 

Os cibercriminosos usam ataques de 
phishing para comprometer contas, 
roubar fundos da empresa e violar 
dados confidenciais. Existem outros 
criminosos que utilizam manipulação 
social para convencer um funcionário a 
fornecer informações confidenciais ou 
acesso não autorizado a sistemas cor-
porativos. Estas informações também 
vazam sem intenção de prejudicar a 
empresa, bastando enviar um email 
por engano para uma pessoa que não 
deveria ter acesso. Sem falar nos ata-
ques de ransomware, que por meio de 
vulnerabilidades, os atacantes seques-
tram dados das empresas. 

O mercado respondeu com dezenas 
de produtos que forçam a segurança, 
a governança de dados e as regras de 
compliance. Ainda, levaram as equipes 
jurídicas a demandarem uma verdadei-
ra colcha de retalhos de soluções. Essa 
abordagem não apenas sobrecarrega os 
recursos, mas também é ineficaz. Os 
resultados da segurança são piores. As 
auditorias falham. Os casos legais são 
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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:

GUILHERME AUGUSTO ARCANJO BONNI, estado civil solteiro, profissão desenvol-
vedor de sistemas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/393.FLS.039-CERQUEI-
RA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa e 
sete (08/03/1997), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 326, apartamento 33-B, 
CEP:08250-650, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ronaldo Fraga Bonni e de Vera Maria Arcanjo Bonni. CAROLINE COELHO DE 
SOUSA, estado civil solteira, profissão médica veterinária, nascida no Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/232.FLS.215-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e sete (17/10/1997), residente 
e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 65, apartamento 34-A, CEP:08253 250, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudeisio Coelho de 
Sousa e de Adriana da Silva Coelho de Sousa.

ALEXANDRE AVELINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de héli-
ce contínua, nascido em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/110.FLS.204 ITAQUAQUE-
CETUBA/SP), Mauá, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(02/02/1998), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 20, CEP: 08295-005, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Avelino da Silva e de 
Suely Aparecida da Silva. ANA CAROLINE DA SILVA HEREDIA, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/407.FLS.239-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de dois mil e dois (01/02/2002), residente e 
domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 20, CEP: 08295-005, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Juan Eusebio Heredia Chilingano e de Simone da Silva 
dos Santos.

JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (08/09/1984), residente e domiciliado Rua Guaiquiçá, 302, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Severino de 
Oliveira e de Genita Ana de Oliveira. MONIQUE SILVA GUIMARÃES, estado civil soltei-
ra, profissão vendedora, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e oito (24/05/1998), resi-
dente e domiciliada Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 1100, Vila Maluf, Suzano, neste 
Estado, SP, filha de Ricardo Alves Guimarães e de Flavia Maria Silva de Almeida. "Cópia 
Enviada ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado”

GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão estagiário, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/347.FLS.123 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e noventa e nove (29/06/1999), residente e domiciliado 
Rua Antônio Passy, 58, CEP: 08255-190, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberta Vivian de Oliveira. HEMILLY NICOLI CHIA-
RI, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/438.FLS.289V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de 
dois mil e quatro (09/02/2004), residente e domiciliada Rua Antônio Passy, 58, CEP: 
08255-190, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Narcizo Chiari Neto e de Keli Luci de Souza.

JOSÉ JUCELY BARBOSA MACIEL, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Sumé, Estado da Paraíba (CN:LV.A/007.FLS.261-SUMÉ/PB), Sumé, PB no dia seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (06/08/1985), residente e domiciliado 
Rua Cana de Açúcar, 83, casa 02, CEP: 08280-235, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Alves Maciel e de Maria Inacia Barbosa Maciel. ROSILENE 
SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Sumé, 
Estado da Paraíba, Sumé, PB no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/07/1984), residente e domiciliada Rua Cana de Açúcar, 83, casa 02, CEP: 08280-
235, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Jordão dos Santos e de 
Maria das Neves Santos da Silva.

LUCAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista financeiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/026.FLS.226-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (08/10/1982), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 45, apartamento 32-B, CEP 08250-650, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo de Oliveira e de Sirlei Joana 
Miola de Oliveira. RENATA TAYLOR DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão téc-
nica de seguros, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.
037-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e 
setenta e oito (09/08/1978), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 45, apartamento 
32-B, CEP 08250-650, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Walter dos Santos e de Luisa Jacira Taylor dos Santos.

ALLAN SILVA ALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/224.FLS.247 PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (04/10/1988), residente 
e domiciliado Rua Canção Agalopada, 295, CEP 08225-500, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Eduardo Pereira Alves e de Rai-
munda Elane Correia Silva. JULIANA MENDES DE JESUS, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/442.FLS.217V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de maio de dois mil e quatro (06/05/2004), residente e domiciliada Rua 
Canção Agalopada, 295, CEP 08225-500, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Pedro de Jesus e de Renata Mendes de Sa.

RODRIGO SILVERIO MARTINS, estado civil solteiro, profissão desenhista industrial, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/478.FLS.082-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa 
e oito (19/01/1998), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 339, 
bloco 02, apartamento 162, CEP:08270-000, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilquens Martins e de Magda Ester Silva Silverio. LAÍS 
BARREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/198.FLS.048-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
maio de mil novecentos e noventa e oito (07/05/1998), residente e domiciliada Avenida 
Afonso de Sampaio e Sousa, 339, bloco 02, apartamento 162, CEP:08270-000, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemar Alves de Lima 
e de Rosemeire Barreira de Lima.

VALDEVINO CÂNDIDO DE ALMEIDA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
no Distrito de Marcondésia, Município de Monte Azul Paulista, neste Estado, Monte Azul 
Paulista, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e cinquenta (08/08/1950), residente 
e domiciliado Rua Pedro Canal, 39, CEP:08370-550, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Cândido de Almeida e de Arlinda de Oliveira. CLEONICE FERREI-
RA DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Guará, neste Estado, 
Guará, SP no dia três de setembro de mil novecentos e cinquenta e sete (03/09/1957), 
residente e domiciliada Rua Pedro Canal, 39, CEP:08370-550, Vila Gil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aparecido Mendes dos Santos e de Alaide Ferreira Mendes.

ELIAS DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão cobrador de ônibus, nas-
cido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte 
de dezembro de mil novecentos e noventa (20/12/1990), residente e domiciliado Rua 
Xingu, 581, Vila Santo Antônio, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vas-
concelos, SP, filho de Elias dos Santos e de Zenalia Santos. BEATRIZ VIEIRA PESTA-
NA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo - Capital, São Pau-
lo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e quatro (16/03/1994), 
residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1347, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Aparecido Pestana e de Regina Vieira de Jesus Pestana. "Cópia Enviada ao 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado”

ORLANDO DANTAS FORTUNATO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e 
sessenta e dois (15/08/1962), residente e domiciliado Rua Euclides de Jesus, 55, CEP: 
08250-440, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jair Fortunato e de Albertina dos Santos Dantas. INES GUERRA, estado civil divorcia-
da, profissão aposentada, nascida em Votuporanga, neste Estado, Votuporanga, SP no 
dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e dois (25/01/1962), residente 
e domiciliada Rua Euclides de Jesus, 55, CEP: 08250-440, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Guerra e de Maria Fedossi 
Guerra.

FELIPE DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão executivo de ne-
gócios, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.166-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noven-
ta (31/05/1990), residente e domiciliado Rua Silvianópolis, 70, apto 54-A, CEP 
08255-415, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Anisio Silva e de Sandra Silene de Almeida. DANIELA DOMINIQUE RO-
DRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida nes-
te Distrito (CN:LV.A/089.FLS.192 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e seis (25/06/1986), residente e 
domiciliada Travessa Carlota Mena, 07, CEP 08290-450, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira da Silva e de Noelia Maria Ro-
drigues da Silva.

WASHINGTON LUÍS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ma-
nutenção, nascido em Bauru, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.059-2º SUBDISTRI-
TO DE BAURU/SP), Bauru, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (30/09/1975), residente e domiciliado Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 238, 
casa 01, CEP: 08270-480, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Carvalho e de Irma Aparecida de Carvalho. CRIS-
TIANE DA SILVA ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.062-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e setenta e três (14/07/1973), residente e do-
miciliada Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 238, casa 01, CEP: 08270-480, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel da Rocha e 
de Iraci da Silva Rocha.

CLEIDSON SALES RIOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.175V SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta e nove 
(20/03/1979), residente e domiciliado Rua Padre Nildo do Amaral Júnior, 344, CEP 
08032-650, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ivonilde Sales 
Rios. ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão escri-
turária administrativa, nascida no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/089.
FLS.299-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e oitenta e três (26/11/1983), residente e domiciliada Estrada Itaquera-
Guaianazes, 527, bloco 09, apartamento 21, CEP 08246-000, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walmir Barbosa dos Santos e de Sueli 
Aparecida dos Santos.

ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e cinquenta e oito (04/08/1958), residente e domiciliado Rua 
Pacarana, 22, fundos, CEP:08220-190, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Maximiano da Silva e de Irene 
Praxedes da Silva. MARIA MARLI CARLOS TEIXEIRA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Tauá, Estado do Ceará, Tauá, CE no dia quinze de 
março de mil novecentos e sessenta e quatro (15/03/1964), residente e domi-
ciliada Rua Pacarana, 22, fundos, CEP:08220-190, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Sobrinho e de Glória 
Alves Teixeira.

YUNDULA SEBASTIÃO DA SILVA JOÃO, estado civil solteiro, profissão analista de ne-
gócios, nascido em Luanda - Angola, Luanda - Angola no dia vinte e um de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (21/01/1996), residente e domiciliado Rua Paes Landim, 
100, apto 75, CEP 08290-280, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mosi João e de Lu-
zolo Mosi Luanzambi da Silva. BRIGITA NSIMBA JOÃO, estado civil solteira, profissão 
estagiária, nascida em Luanda - Angola, Luanda - Angola no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e nove (01/06/1999), residente e domiciliada Rua Paes Landim, 
100, apto 75, CEP 08290-280, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diwulo João e de 
Igraca Tussamba Biango.

RODRIGO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador de loja, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.141-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (30/11/1994), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 435, aparta-
mento 83-A, CEP 08265 150, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Armando Carneiro de Souza e de Rosalia Alves Rodrigues. NATHALIA FERREIRA 
BERNARDINO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão atendente de 
bilheteria, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/739.FLS.121V-1º SUB-
DISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de setembro de 
mil novecentos e noventa e oito (17/09/1998), residente e domiciliada Rua Iososu-
ke Okaue, 435, apartamento 83-A, CEP 08265-150, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Erinaldo Bernardino do Nascimento e de Monica Ferreira 
da Silva.

ANDRÉ LUIZ DE SANTANA SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/071.FLS.199 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e três (22/10/1983), residente e 
domiciliado Rua Cachoeira Buriti, 58, B, CEP 08265-220, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Daniel dos Santos e de Maria Alba de San-
tana Santos. LUZINETE FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Mata Verde, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/010.FLS.
125-MATA VERDE/MG), Mata Verde, MG no dia dez de junho de mil novecentos e 
sessenta e nove (10/06/1969), residente e domiciliada Rua Cachoeira Buriti, 58, B, 
CEP 08265-220, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim 
Ferreira Almeida e de Anézia Lima.

BRUNO THADEU CORRÊA NAVARRO, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.243 BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(15/08/1986), residente e domiciliado Rua Bernardo Leon, 84, apto 14-B, CEP 
08253-590, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ramon Navarro Gurumeta e de Sonia Maria Corrêa Navarro. BIANCA 
DE FREITAS PEREIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida nes-
te Distrito (CN:LV.A/296.FLS.221 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (25/12/1997), residente 
e domiciliada Rua Mário Quarini, 97, CEP 08255-620, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Pereira e de Ja-
nete Miranda de Freitas Pereira.

CLOVIS LUIZ FERREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar de logís-
tica, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/164.FLS.280 ERMELINO MATARA-
ZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa 
e sete (16/06/1997), residente e domiciliado Travessa Oito de Julho, 1123, CEP 
08226-013, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Clovis Luiz Ferreira e de Elaine Antunes Rodrigues. SUELEN APARECIDA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/213.FLS.032 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e oito (10/11/1998), residente e 
domiciliada Travessa Oito de Julho, 1123, CEP 08226013, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Jesus dos Santos e de 
Helena Oliveira Rocha.

NADISON SILVA NEGREIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista de 
backoffice, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.259-VILA NOVA CA-
CHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de dois mil (14/03/2000), 
residente e domiciliado Rua Onze Garotos, 2202, casa 02, CEP:08226-025, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Negreiro 
de Souza e de Josefa Maria da Silva. ANNA AMBROSYNA CARDOSO DE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em Machados, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.059-MACHADOS/PE), Machados, PE no dia vinte 
e nove de novembro de dois mil e um (29/11/2001), residente e domiciliada Rua Onze 
Garotos, 2202, casa 02, CEP:08226-025, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Elias Oliveira de Sousa e de Edione José da Cunha 
Cardoso de Sousa.

CAIO DE LIMA ELIAS, estado civil divorciado, profissão professor de educação física, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (29/04/1985), residente e 
domiciliado Rua São João do Cariri, 505, bloco 02, apartemento 82, CEP:08240-210, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalberto Elias e de Olga de Lima 
Elias. ALINE DA SILVA FERNANDES, estado civil solteira, profissão assistente social, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.204 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (03/10/1982), residente e 
domiciliada Rua São João do Cariri, 505, bloco 02, apartemento 82, CEP:08240-210, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Fernandes e de Ednal-
va Correia da Silva Fernandes.

RENAN NOGUEIRA FÉLIX, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.003-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (03/05/1995), residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 56, casa 02, CEP: 
08370-160, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson da 
Silva Félix e de Katia Cilene Nogueira Félix. NATALIA ALVES ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão atendente de call center, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/282.FLS.277V-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia quatorze de julho 
de mil novecentos e noventa e sete (14/07/1997), residente e domiciliada Estra-
da Aricanduva, 56, casa 02, CEP: 08370-160, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Leonel da Silva Almeida e de Jovercilia Alves das Virgens 
Almeida.

AURELIO ALFREDO FELIX DE LIMA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/075.FLS.079 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (11/01/1975), residente e domi-
ciliado Rua Monsueto Campos de Meneses, 35, quadra F, casa 02, CEP:08225-510, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo 
Felix de Lima e de Maria Silva de Lima. JOSEFA LÉCIA DE SOUZA OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profissão assistente administrativa, nascida em Lagoa da 
Canôa, Estado de Alagoas, Lagoa da Canôa, AL no dia oito de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e um (08/02/1981), residente e domiciliada Rua Monsueto Campos 
de Meneses, 35, quadra F, casa 02, CEP:08225-510, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lidio José de Souza e de Luzenita 
Oliveira de Souza.

FELIPE NOGUEIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/099.FLS.263-ALTO DA MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
um (27/12/1991), residente e domiciliado Rua Professora Maria Lício Rizzo, 1505, 
casa B, CEP 08285-030, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
Alderi Nogueira de Araujo Oliveira. RAYANE PINHEIRO SILVA, estado civil solteira, 
profissão assistente de RH, nascida em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/141.
FLS.154V-1º OFÍCIO DE FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia cinco de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e cinco (05/02/1995), residente e domiciliada Rua 
Professora Maria Lício Rizzo, 1505, casa B, CEP 08285-030, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco César Dias da Silva e de Rosilânia Maria 
Pinheiro Silva.

ERON APARECIDO BATISTA, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em Bar-
bosa Ferraz, Estado do Paraná (CN:LV.A/028.FLS.089 BARBOSA FERRAZ/PR), Barbo-
sa Ferraz, PR no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (06/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Goiti, 174, A, CEP: 08220-280, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Batista e de Nair de Fátima de Morais Batista. 
ANTONIA JAQUELINE SANTOS DA COSTA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Baixio, Estado do Ceará (CN:LV.A/ESPECIAL-001.FLS.004-JIJO-
CA DE JERICOACOARA/CE), Baixio, CE no dia cinco de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (05/08/1989), residente e domiciliada Rua Goiti, 174, A, CEP: 08220 280, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Costa e 
de Celia Alves dos Santos.

MARCOS VINICIUS MOREIRA DO CARMO, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de loja, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/210.FLS.094-I-
TAQUERA/SP), Santo André, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (02/09/1994), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo 
Branco, 261, casa 03, CEP: 08270 150, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Eduardo Juventino do Carmo e de Marlene Moreira de Sena. DAIANA 
BEATRIZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/174.FLS.031-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de de-
zembro de mil novecentos e noventa e dois (29/12/1992), residente e domiciliada 
Rua João Abreu Castelo Branco, 261, casa 03, CEP: 08270-150, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson José da Silva e de Ana Alice Bueno 
da Silva.

DIEGO RODRIGUES MARTINS, estado civil solteiro, profissão supervisor de vendas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/080.FLS.154 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (05/01/1987), residente e 
domiciliado Rua Padre José Vieira de Matos, 839, apartamento 42-B, CEP:03590-010, 
Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Benedito Souza Martins e de Renilda Rodrigues dos Santos. DANIELA BARRETO 
BOMFIM, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e dois (22/07/1982), 
residente e domiciliada Rua Padre José Vieira de Matos, 839, apartamenro 42-B, 
CEP:03590-010, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carmelio dos Santos Bomfim e de Maria Barreto dos Santos Bomfim.

LEONARDO CARDOSO ROCHA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nasci-
do no Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.197V-CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(27/06/1995), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 148, apartamento 31-A, CEP 
08255-230, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Pereira da Rocha e de Cleonice Cardoso Rocha. ESTER COUTINHO DOS 
REIS, estado civil solteira, profissão atendente comercial, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/055.FLS.110 POÁ/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil nove-
centos e noventa e seis (06/05/1996), residente e domiciliada Rua Giúlio Ferro, 148, 
apartamento 31-A, CEP: 08255-230, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Geraldo Quaresma dos Reis e de Valdete Marques Coutinho 
dos Reis.

FERNANDO BORGES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/151.FLS.198V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e três (20/08/1983), resi-
dente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 997, CEP: 08225-380, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Otaviano de 
Souza e de Maria Edna Borges de Souza. JUCIELE SAMPAIO MATOS, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em Irauçuba, Estado do Ceará (CN:LV.A/010.
FLS.091V IRAUÇUBA/CE), Irauçuba, CE no dia dezenove de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (19/02/1987), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza 
Cruz, 997, CEP: 08225-380, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jurandir Rodrigues Matos e de Maria Lucia Sampaio Matos.

LUCAS CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão asses-
sor de vendas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/561.FLS.038-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de dois mil (06/10/2000), 
residente e domiciliado Rua Amora Preta, 150, A, casa 02, CEP 08161-280, Jardim 
dos Ipês, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Artur Rodrigues da Silva e de Clau-
dia Cristiane Paula da Silva. MARIA IVANILDE DA PAZ, estado civil divorciada, 
profissão assessora de vendas, nascida em Batalha, Estado do Piauí, Batalha, PI 
no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (11/06/1989), residente e 
domiciliada Rua Gaspar Gutierres, 125, CEP 08275-385, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Dionísio Feliciano e de Maria 
Francisca da Paz Feliciano.

THYAGO SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de almoxarifado, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.262V-ITAIM PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e nove 
(18/06/1999), residente e domiciliado Rua José Alves Irmão, 200, bloco 01, apartamento 
21-A, CEP: 08143430, Jardim Miriam, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Fernando 
Rodrigues Filho e de Lucielma Souza Santos. KATHLEEN NUNES DE OLIVEIRA, esta-
do civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/294.
FLS.033V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil nove-
centos e noventa e sete (23/10/1997), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 306, 
bloco A, apartamento 142, CEP: 08253030, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Dias de Oliveira e de Luciane Nunes Santos.

NILSON ARCAS, estado civil divorciado, profissão agente técnico de saúde, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia oito de junho de mil novecentos 
e setenta e seis (08/06/1976), residente e domiciliado Rua Edgar Codazzi, 67, CEP: 
08225-280, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Adilson Arcas e de Meyre Arcas. JULCYMARA ALVES DE OLIVEIRA, estado ci-
vil solteira, profissão agente técnica de saúde, nascida em Floriano, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/126.FLS.197-4ª SERVENTIA DE FLORIANO/PI), Floriano, PI no dia vinte de 
setembro de mil novecentos e oitenta e nove (20/09/1989), residente e domiciliada Rua 
Edgar Codazzi, 67, CEP: 08225-280, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Julimar José de Oliveira e de Maria de Lourdes Alves de 
Oliveira.

GLEISON ALVES DA CUNHA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia oito de dezembro de mil novecentos 
e setenta e três (08/12/1973), residente e domiciliado Rua Pacarana, 23, CEP 08220-
190, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Alves da Cunha e de Luiza Maria da Cunha. JUCILENE APARECIDA MANOEL, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(06/05/1981), residente e domiciliada Rua Pacarana, 23, CEP 08220-190, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Manoel e de 
Antônia Julieta Vilela Manoel. Es
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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: ADRIANO WÉLLITON MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão supervisor, nascido em Presidente Dutra, MA, no dia (08/07/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Zuleide Mendes da Silva. A preten-
dente: ELISABETE LIMA DE ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/04/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador Antonio da Silva e de Neide 
de Lima Andrade da Silva.

O pretendente: VICTOR LAURENTINO SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete Aparecido Santana e de Maria Clementino 
Laurentino Santana. A pretendente: MACILENE DA SILVA SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão comerciante, nascida em Goianinha, RN, no dia (14/12/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Marcondes Calado dos Santos 
e de Maria José da Silva.

O pretendente: FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
taxista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1973), residente e domiciliado no 
Parque Guaianazes, São Paulo, SP, filho de João Martins de Oliveira e de Margarida 
Bezerra de Oliveira. A pretendente: VERA LUCIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão enfermeira, nascida em Duque de Caxias, RJ, no dia (06/03/1965), residente 
e domiciliada no Parque Guaianazes, São Paulo, SP, filha de Paulo Albino da Silva 
e de Josefa da Silva.

O pretendente: MARCANVIL MEDRANO DE GUTIERREZ, estado civil divorciado, 
profissão professor, nascido em Embu das Artes, SP, no dia (28/06/1973), residente e 
domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Dora Sila Medrano de Gutierrez. 
A pretendente: SILMARA PACHECO, estado civil solteira, profissão administradora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1987), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Izaltino Pacheco e de Suzete Pedroso.

O pretendente: AGENILTON DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão manuten-
ção civil, nascido em Xique-Xique, BA, no dia (26/03/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Ferreira de Souza e de Delmira Francisca da Silva 
Souza. A pretendente: EZILANE LEITE DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida em Xique-Xique, BA, no dia (29/04/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira de Carvalho e de Ezi Rodrigues Leite.

O pretendente: ANDERSON COELHO DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
supervisor, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1979), residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Coelho de Araujo. A pretendente: FABIANA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jonas Antunes da Silva e de Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: MARCIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valter Barros da Silva e de Zenilde Pereira do Nascimento Silva. A pre-
tendente: ESTER CONCEIÇÃO DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elio Alves de Andrade e de Gloria Alves Conceição de Andrade.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão 
escriturário, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maron Gonçalves da Silva e de Maria Aparecida da Silva. 
A pretendente: CAMILA RAIMUNDO ALVES, estado civil solteira, profissão escriturária, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (29/08/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Alves e de Sivoneide Raimundo Alves.

O pretendente: IAGO SILVA ROCHA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Robson Cardoso Pereira e de Heryca Silva Rocha Pereira. A 
pretendente: MARCELA OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Flavia Oliveira Ribeiro.

O pretendente: MATHEUS GALDINO DO AMARAL, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Romoaldo do Amaral e 
de Maria Ailta Galdino Pessoa. A pretendente: KAREN DA SILVA LEME, estado civil 
solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(04/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo 
Luis Leme e de Maria Luiza da Silva.

O pretendente: WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
consultor comercial, nascido em Mauá, SP, no dia (21/05/1994), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Jorge Pereira dos Santos e de Francilda 
Barbosa Tarcitano. A pretendente: JÉSSICA CRISTINA SILVA ALVES, estado civil divor-
ciada, profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1990), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Roberto Silva Alves e de 
Terezinha Moreira Alves.

O pretendente: SILVIO GOMES JUNHO, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Paulo Afonso, BA, no dia (12/01/1977), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Gomes Lima e de Anatalia 
Gomes Sena. A pretendente: MARIA VITA ANELY, estado civil solteira, profissão 
ajudante de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose do Rosário Anely e de Maria 
das Graças Fidelis Anely.

O pretendente: MANOEL BARBOSA ANTUNES, estado civil divorciado, profissão 
serralheiro, nascido em Volta Redonda, RJ, no dia (12/04/1968), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Antunes e de Maria Barbosa 
Antunes. A pretendente: ROSILENE DE ASSIS, estado civil solteira, profissão corretora 
de seguros, nascida em Jequeri, MG, no dia (02/05/1968), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Sacramento de Assis e de Laudelina 
Maria de Assis.

O pretendente: ANTÔNIO ALTENÔR DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
copeiro, nascido em Tauá, CE, no dia (13/06/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes de Oliveira e de Maria Marques 
de Oliveira. A pretendente: THALITA SANTANA VITALINO, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em Mauá, SP, no dia (24/07/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro José Vitalino e de Maria 
Sandra Santana da Silva.

O pretendente: JOSEMAR DINIZ MAXIMIANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Passa e Fica, RN, no dia (17/09/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Abdias Maximiano e de Maria das Dores Soares Diniz. A pre-
tendente: ANDRÉIA CARLA DO NASCIMENTO ALVES, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Extremoz, RN, no dia (08/01/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Dulce do Nascimento Alves.

O pretendente: PHILLIP MEDEIROS SIRIANI, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Siriani e de Eliana Medeiros Siriani. A pretendente: 
PRISCILA PINHEIRO DANTAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ivon de Souza Dantas e de Christiane Pinheiro dos Santos.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA CARDOZO, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em Suzano, SP, no dia (20/05/1997), residente e domiciliado no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filho de Davi de Santana Cardozo e de Leda Maria Silva Cardozo. 
A pretendente: MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão técnica 
de telecomunicação plena, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1998), residente e 
domiciliada no Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, filha de Marcio Ribeiro e de Carmen 
Lucia Diniz de Almeida Ribeiro.

O pretendente: NERISVALDO MANOEL DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão 
analista de planejamento de controle, nascido em Arapiraca, AL, no dia (18/10/1983), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Luiz de Farias e de 
Lourinete Cassiano de Araujo. A pretendente: MARLEY SILVA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão orientadora técnica, nascida em Uibaí, BA, no dia (01/04/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderley Pereira de Oliveira 
e de Irení Paiva da Silva Oliveira.

O pretendente: YURI ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Soares do Nascimento e de Ivonice 
Alves Pereira. A pretendente: MILENA PEREIRA ROCHA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de sala, nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/02/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Otacilio Luiz da Rocha e de Hildene 
Pereira dos Santos.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRUNO MACÊDO CARINI, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antônio Ramiro Carini e de Iara de Macêdo Carini. A preten-
dente: AMANDA APARECIDA SANTOS BARRETTO, profissão: radiologista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benedito Aparecido Barretto e de Maria Milza 
Santos Barretto.

O pretendente: JOSÉ EDILSO DA SILVA, profissão: zelador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 16/11/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Manoel da Silva e de Edite Ferreira 
da Silva. A pretendente: REGIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 
17/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Devanir Gonçalves 
de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO GOMES, profissão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/12/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Soares Gomes e de Roseli de Paula Cardo-
so Gomes. A pretendente: PATRICIA DE JESUS PAIVA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
26/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rocha Paiva e 
de Maria Angela de Jesus Paiva.

O pretendente: ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA, profissão: tatuador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Angelo de Souza e de Maria 
Ferreira de Souza. A pretendente: GABRIELA ALVES DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1997, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilio Alves da Silva e de Creuza 
Alves de Lima.

O pretendente: GABRIEL MARCELO VIEIRA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 11/06/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Marcelo Sica Vieira e de Alecsandra da Costa 
Vieira. A pretendente: TALITHA SANTOS ANDRADE, profissão: assistente de interna-
ção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Laelcio Pereira de Andrade e de 
Angelica Batista dos Santos de Andrade.

O pretendente: MARIO CARNEIRO DE SOUSA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 16/01/1977, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maurilio Batista de Sousa e de Maria 
Helena Carneiro de Sousa. A pretendente: DANIELLE DE ALBUQUERQUE ALVES, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Rita, PB, da-
ta-nascimento: 11/05/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cremildo 
dos Santos Alves e de Ana Lucia Regis de Albuquerque.

O pretendente: GUILHERME SOARES MARTINS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valter Martins e de Maria Isete Soares 
Martins. A pretendente: TALIA GOMES KANEKO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agostinho Ramos Kaneko e de Joseneide 
Gomes da Silva.

O pretendente: DANIEL LIMA FERREIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/2000, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Adriano Lima Ferreira e de Maria Aparecida Soares de Lima Fer-
reira. A pretendente: AMANDA SILVA IZIDORO, profissão: auxiliar administrativa, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Izidoro e de Ilza da Costa Silva Izidoro.

O pretendente: LEALDO OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Aquidabã, BA, data-nascimento: 10/05/1962, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Oliveira Filho e de Adaci Maria de Oliveira. A pretendente: 
CAROLINDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Senhor 
do Bonfim, BA, data-nascimento: 24/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Genésio José da Silva e de Elza Maria da Silva.

O pretendente: JAILSON SANTOS OLIVEIRA NASCIMENTO, profissão: analis-
ta de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jaime Oliveira do Nas-
cimento e de Luzamira Ferreira Fernandes. A pretendente: KATHLEEN DA SILVA MO-
REIRA, profissão: nutriionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Messias 
Moreira e de Lucimara Durval da Silva Moreira.

O pretendente: MIGUEL FELIPE BUENO FEITOSA, profissão: auxiliar de montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arraial, PI, data-nascimento: 29/08/2001, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Neto Feitosa e de Benedita Josefa 
Bueno Feitosa. A pretendente: RUTH BIGAÊNE DE SOUSA MESQUITA, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Floriano, PI, data-nascimento: 
21/02/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Domingos Mo-
rais de Mesquita e de Delzani Lima de Sousa Mesquita.

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: DANILO NUNES DA SILVA LUIZ, de nacionalidade brasileira, profis-
são advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/09/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Luiz e de 
Jabete Nunes da Silva. A pretendente: CARINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão agente de transporte, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (30/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Elizete da Silva.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO CARBONI, de nacionalidade brasileira, profissão pro-
fessor, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (20/12/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alberto Carboni Neto 
e de Deolinda Aparecida Ribeiro Carboni. A pretendente: LILIAN PRADO LATTARI, de 
nacionalidade brasileira, profissão atriz/dubladora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (27/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Nivaldo Lattari e de Eliana do Prado Lattari.

O pretendente: VALENTINE KENECHI ONYEMA, de nacionalidade nigeriana, pro-
fissão comerciante, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (20/07/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raphael Okonkwo 
Onyema e de Fidelia Onyema. A pretendente: PÂMELA CRISTINA FERREIRA 
SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (04/06/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Carlos Ferreira Santiago e de Maria Cirina 
das Graças Santiago.

O pretendente: LUIZ FLÁVIO ROJO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão administrador de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 
(15/06/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Flavio Lopes Fernandes e de Maria Eugenia Rojo Fernandes. A pretendente: GRAZIELE 
BORGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão coordenadora de software, 
estado civil solteira, nascida em Barretos - SP, no dia (09/05/1990), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Alves de Souza e de Zuleika 
Maria Borges de Souza.

O pretendente: THIAGO GUTIERREZ ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/02/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Correia da 
Rocha e de Elaine Cristina Gutierrez Teixeira da Rocha. A pretendente: MARIANA DOS 
SANTOS RAYMUNDO, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeira, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/04/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Raymundo Neto e de Cilene Brito Santos 
Raymundo.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA PAZ, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(17/08/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Ninosdileno Ferreira da Paz e de Marcia Aparecida Serra da Paz. A pretendente: 
ANA PAULA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado 
civil divorciada, nascida em Colorado - PR, no dia (18/09/1982), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Batista da Silva e de Maria 
de Fátima Bassani 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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O pretendente: EMERSON SIMAO DIAS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão es-
criturário administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Emerson Simao Dias e de Joana Maria 
Macedo Dias. A pretendente: TAUANY BEATRIZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastiana Teixeira da Silva.

O pretendente: DOUGLAS CANUTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de inventário, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Canuto da Silva e de Vanda Lucia Canuto 
da Silva. O pretendente: CLEONIO DA SILVA LEMOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de perecíveis, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/10/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleonio Pereira Lemos e de Maria 
Sandra Montes da Silva Santos.

O pretendente: JOÃO VICTOR DOS SANTOS REIS, estado civil solteiro, profissão monta-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Andre Luis Silva Reis e de Rosimeire Soares dos Santos Reis. 
A pretendente: MILANY VITORIA SABINO DE MORAIS, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Alves de Morais e de Elaine Cristina Sabino.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profissão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Denilson da Cruz e de Maria Regina dos Santos Cruz. A 
pretendente: ANA ROSALIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em Bodocó, PE, no dia (29/09/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francinaldo Luiz dos Santos e de Cicera Ferreira da Cruz.

O pretendente: CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Mario do Espirito Santo e de 
Zildete do Espirito Santo. A pretendente: NAIARA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão babá, nascida em Serra Preta, BA, no dia (22/01/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Nelson Hilário da Silva e de Jailda Vieira de 
Araújo Silva.

O pretendente: JOSÉ BONFIM SOARES NUNES, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em Jaguaribe, CE, no dia (04/10/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Nunes de Lima e de Maria Rodrigues 
Soares. A pretendente: MARIA DO CARMO PAULISTA, estado civil solteira, profis-
são aposentada, nascida em Conceição do Mato Dentro, MG, no dia (05/09/1962), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Paulista 
Júnior e de Maria José Neves.

O pretendente: MOISES GERALDO LINO, estado civil solteiro, profissão coordenador 
pedagógico, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco Lino e de Tereza Maria de 
Almeida Lino. A pretendente: DANIELLE RAMOS DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão protética, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Gonçalves de Lima e de 
Joelma Ramos Rodrigues Paiva.

O pretendente: JACKSON GABRIEL FERREIRA, estado civil solteiro, profissão mecâ-
nico, nascido em Teresina, PI, no dia (12/11/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Israelita Ferreira. A pretendente: ÉRIKA FERREIRA RIBEIRO, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1988), 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Raimundo Leite Ribeiro e de Sulamita 
Ferreira Ribeiro.

O pretendente: RICARDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante de cozinha, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Souza e de Maria Veronica de Souza. A pretendente: 
HELENA WILMA RIBEIRO CAMPELO, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Castro Campelo e de Wilma Ribeiro Campelo.

O pretendente: ANDRÉ SOARES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão mecânico 
de motos, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Eduardo do Nascimento e de Dirlene de Fátima 
Soares Nascimento. A pretendente: JAQUELINE SOARES BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Rodrigues Barbosa e de 
Joelma das Dores Soares.

O pretendente: JOSEVALDO DE SOUSA NASCIMENTO, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barra do Corda, MA, data-nascimento: 04/12/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero de Jesus do Nascimento e de Antonia 
de Sousa Nascimento. A pretendente: PÂMELA DOS SANTOS SAMPAIO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jesus Sampaio e de Joana D'Arc 
dos Santos.

O pretendente: ERIVALDO VIEIRA DOS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ribeira do Pombal, BA, data-nascimento: 30/11/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lino Alves dos Santos e de Terezinha Vieira de 
Souza. A pretendente: ELIZETE GOMES DOS SANTOS, profissão: segurança, estado 
civil: solteira, naturalidade: Teófilo Otoni, MG, data-nascimento: 07/10/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Vieira dos Santos e de Ede Gomes dos 
Santos.

O pretendente: ERALDO ROMÉRIO DA SILVA DO NASCIMENTO, profissão: vigilante 
patrimonial, estado civil: solteiro, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimen-
to: 28/01/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reginaldo Pedro do 
Nascimento e de Maria José da Silva. A pretendente: SILVANA TENÓRIO, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amadeu Pereira Tenório 
e de Maria Izabel Tenório.

O pretendente: ALAN SHIAO YEI WU, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cuiabá, MT, data-nascimento: 30/11/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Wu Chi Chou e de Sandra Yuka Konno. A pretendente: 
SARAH VICTORIA PAIS RIBEIRO BOVOLIN, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/2005, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Nascimento Bovolin e de Vanessa 
Pais Ribeiro.

O pretendente: FRANCISCO WANDERLEY DE OLIVEIRA, profissão: operador de 
máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 
17/04/1957, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Moraes de Oli-
veira e de Maria Rabêlo de Oliveira. A pretendente: MARIA ALVES DA MOTA, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 
05/12/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gabriel Ferreira Alves e 
de Rosalia Dias da Mota.

O pretendente: ANAELSON JESUS DE SANTANA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itapicuru, BA, data-nascimento: 15/12/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agnaldo Moura Santana e de Maria Her-
menegilda de Jesus. A pretendente: JOSINEIDE OLIVEIRA LIMA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Real, BA, data-nascimento: 08/12/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Oliveira Lima e de Maria 
Francisca de Oliveira.

O pretendente: JOÃO GUILHERME DA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Gislaine da Costa. A pretendente: EDNÉIA GALVÃO 
ALVES, profissão: copeira hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 10/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge 
Alves e de Irma Galvão Alves.

O pretendente: JORDÃO ALVES ROSSETTO, profissão: coordenador de merchandi-
sing, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Rossetto e de Maria de Lourdes 
Alves dos Santos Rossetto. A pretendente: MARIVETE ALVES ROSSETTO, profissão: 
supervisora de campo, estado civil: divorciada, naturalidade: Osasco, SP, data-nasci-
mento: 28/02/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivalcir Alves da 
Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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