
O Brain, centro de inovação em negócios digitais fundado pela Algar 
Telecom, está abrindo uma seleção de startups com soluções data driven 
e omnichannel. O objetivo é encontrar parceiros que atuem na camada de 
digitalização da experiência do cliente por meio de dados e informações 
de clientes, de maneira centralizada e segura, e que tenham interesse 
em constituir uma parceria com a Algar Telecom. Nesta edição do “Brain 
Open – Desafio Evolução Digital”, podem participar startups brasileiras 
e portuguesas que estejam, no mínimo, em fase de tração, com clientes 
ativos, modelo de negócios validado e renda recorrente. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 27 de julho pelo site https://innovationlatam.
com/ch/algar e a seleção ocorre até 18 de agosto. 

Brain seleciona startups com soluções 
data driven e omnichannel

Segundo uma pesquisa da Kissmetrics, depois de uma experiência 
negativa de atendimento, 26% dos entrevistados postam um comentário 
negativo em suas redes sociais, como o Instagram ou Twitter. Imagine 
esses números após uma viralização online.    

Por que é tão importante medir a satisfação 
do consumidor?
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A Inteligência Artificial, ou AI, sigla americana para "Artificial 
Intelligence'', já é uma realidade para todos. Seja através de celula-
res, computadores ou até mesmo eletrodomésticos, caixas de som 
e robôs, a inteligência artificial chegou em todos os lugares e a cada 
dia ocupa posições mais importantes na sociedade, sendo de grande 
importância para a saúde, comunicação, clima, previsão de tragédias, 
estatísticas ou até relacionamentos e marketing.   

Cinco setores em que a inteligência artifi-
cial já atua para facilitar a vida

Após um ano de 2020 turbulento diante da situação pandêmica 
mundial, que agravou o setor da saúde e prejudicou também alguns 
indicadores econômicos, 2021 foi de retomada do empreendedorismo 
brasileiro.   

Vai empreender? Saiba como desenvolver 
um Fluxo de Caixa saudável

Falar que a pandemia da Covid mudou o comportamento dos consumi-
dores e que essa transformação veio para ficar já se tornou clichê.    

Varejo deve investir em experiências como 
estratégia sustentável de marca

vege_CANVA

Maioria dos consumidores quer carros 
elétricos como opção de compra

O desejo de consumidores de ter 
um carro próprio e a preferência 
por veículos elétricos (EVs) 
continuam crescendo. 

A constatação é da pesquisa EY Mobili-
ty Consumer Index (MCI) 2022, que 

acaba de ser divulgada. Pela primeira vez, 
mais da metade (52%) dos entrevistados 
que planejam comprar um carro afirma que 
vai escolher um veículo totalmente elétrico, 
híbrido plug-in ou híbrido. 

A MCI – realizada com quase 13 mil con-
sumidores em 18 países da Europa, Ásia 
e América do Norte - mapeou intenções 
de compra desde o início da pandemia, 
em 2020. Quase a metade deles – 45% - 
diz que pretende comprar um carro nos 
próximos 24 meses, um aumento de 12% 
em relação à pesquisa de 2021. Quase dois 
terços (63%) pretendem comprar nos 
próximos 12 meses. A maioria quer carros 
novos: 32% contra 12% dos que pretendem 
comprar usado. 

Houve um aumento no desejo dos con-
sumidores de possuir seu próprio veículo, 
com 63% na pesquisa de 2022 dizendo que 
o acesso constante a um carro pessoal 
é muito importante para eles (acima de 
57% em 2020) e 60% afirmando que sua 
segurança ou bem-estar é melhor atendido 
por um veículo pessoal (acima de 52%). 
Apenas 16% dizem que estariam abertos ao 
aluguel de carros ou serviços de assinatura 
como alternativa à compra. 

De acordo com a pesquisa, estima-se que 
a demanda por carros seja maior na China, 
Índia e México, onde 75%, 75% e 66%, res-
pectivamente, dizem que é “extremamente 
provável” a opção de compra, enquanto 
Suécia, Cingapura e Japão – 33%, 27% 
e 20%, respectivamente — apresentam 
menor nível de demanda. 

A confiança nos EVs está aumentando 
rapidamente. Pela primeira vez, mais da 
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metade dos consumidores (52%) que pre-
tendem comprar um carro nos próximos 24 
meses diz que escolherá um veículo elétrico 
ou híbrido. Isso representa um aumento 
de 11% em relação a 2021 e 22% compa-
rando com 2020. A crescente confiança na 
tecnologia também se reflete no salto na 
preferência por veículos totalmente elétri-
cos, de 7%, em 2020, para 20%, em 2022. 

À medida que a preferência por EVs cres-
ce, as motivações para escolher um modelo 
estão mudando. Os “green early adopters”, 
cujos principais impulsionadores são 
ambientais, estão se unindo aos compra-
dores com preocupações financeiras. As 
preocupações ambientais também são uma 
prioridade menor para os compradores de 
veículos elétricos, pela segunda vez, do que 
para aqueles que consideram sua primeira 
compra de veículos elétricos. 

A infraestrutura de carregamento 
continua sendo uma barreira, aponta o 
levantamento da EY. O acesso e a veloci-
dade de cobrança são o principal inibidor 
para possíveis compradores, já que outras 
preocupações sobre os altos custos iniciais 
e a ansiedade de alcance estão reduzindo. 

A pesquisa mostra que o desejo do con-
sumidor por EVs é maior na Itália, Espanha 
e Noruega, na Europa; e China, Coreia do 

Sul e Cingapura, na Ásia. Enquanto o senti-
mento na América do Norte deve ficar atrás 
do resto do mundo, com intenção abaixo 
da média nos EUA, Canadá e México. 

Mercado no Brasil 
Com 3.387 emplacamentos, as vendas 

de veículos leves eletrificados voltaram 
a crescer em maio, retomando a curva 
ascendente do início do ano e recupe-
rando parte da queda de abril em relação 
a março, segundo dados da Associação 
Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O 
aumento foi de 8,5% sobre abril (3.123) 
e de 9% sobre maio de 2021 (3.102). O 
destaque do mês foram os comerciais leves 
elétricos, que saltaram de 14 unidades 
emplacadas em abril para 59 em maio 
(aumento de 321%) – ainda assim, abaixo 
das 97 unidades de março. 

No acumulado do ano, foram 16.354 ele-
trificados vendidos de janeiro a maio, um 
crescimento de 54% sobre os 10.392 dos 
cinco primeiros meses de 2021. “Estamos 
vendo os primeiros efeitos das iniciativas 
de prefeitos de várias cidades em defesa 
do transporte limpo, e das políticas de 
ESG das empresas de transporte de carga 
urbana e grandes redes do varejo”, explica 
o presidente da ABVE, Adalberto Maluf.- 
(Fonte: Agência EY). 

RossHelen_CANVA

Bolsas para pessoas negras em curso  
completo de programação digital

@Continuam abertas as inscrições para o programa de bolsas 
Black Power Dev, parceria entre Digital House, Mercado 

Livre e Globant. Os interessados devem se apressar: restam 65 
vagas, que garantem bolsa de 95% do valor da primeira etapa 
do Certified Tech Developer, curso completo de programação 
digital, exclusivamente para pessoas negras, com ensino médio 
completo e residentes no Brasil. Nesta edição do programa, 
50% das vagas serão destinadas às mulheres, cis e trans.  As 
aulas têm início em 1º de agosto. Para esta edição, a Globant 
está conectando seu programa interno, denominado Black in 
Tec, e vai doar equipamentos, como laptops e desktops, para 
50 selecionados pelo programa (https://www.digitalhouse.
com/br/landing/bolsas-ctd-2022-b?utm_source=midiaria&utm_
medium=prensa&utm_campa ign= inscr ipcao&utm_
term=ctd&utm_content=programabolsas-ctd-texto_repi-
que_0407).    Leia a coluna completa na página 6

News@TI

COMPETITIVIDADE NO MERCADO DE 
EXECuTIVOS E O IMPACTO NAS ORgANIzAçõES

    Leia na página 4

ALTO ESCALãO

Foto: ANSA

gucci lança coleção de luxo para cães e gatos
A grife italiana Gucci lançou uma coleção de luxo de roupas 

e acessórios para animais de estimação, que inclui bowls para 
ração, bolsa de viagem e até um sofá. Com foco em cães e gatos, 
a seleção de itens "Gucci Pet" combina materiais de alta quali-
dade e ideias relacionadas ao estilo da marca. Os preços variam 
entre US$ 220 (R$ 1,1 mil) e US$ 7,5 mil (R$ 39 mil). "Do doce 
ao durão, do alegre ao mal-humorado, as misturas exclusivas de 
prêt-à-porter, acessórios e objetos de decoração da nova coleção 
Gucci Pet amplificam as personalidades de cada cão e gato", re-
vela a campanha. A Gucci apostou em camisas polo, camisetas, 
malhas e casacos, com cores vivas e inspiração retrô. A coleção 
é desenhada por Max Siedentopf, que também foi responsável 
pela direção de arte (ANSA).   Leia a coluna completa na 
página 5

Negócios em Pauta

Papa nega renuncia
O papa Francisco desmentiu 

notícias de que planeja renun-
ciar em futuro próximo. Ele 
disse que está a caminho de 
visitar o Canadá este mês e es-
pera poder ir a Moscou e Kiev o 
mais rápido possível. Francisco 
também negou rumores de que 
tem câncer, brincando que seus 
médicos não lhe contaram nada 
sobre isso (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/competitividade-no-mercado-de-executivos-e-o-impacto-nas-organizacoes/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vai-empreender-saiba-como-desenvolver-um-fluxo-de-caixa-saudavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/varejo-deve-investir-em-experiencias-como-estrategia-sustentavel-de-marca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-e-tao-importante-medir-a-satisfacao-do-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-setores-em-que-a-inteligencia-artificial-ja-atua-para-facilitar-a-vida/


Sobrevivência 
ameaçada

O imediatismo da 
humanidade está 
presente em tudo

Assim como não dão 
tratamento adequa-
do aos próprios cor-

pos, que receberam para 
seu período na Terra, as 
pessoas também agem de 
forma negligente com a 
natureza e suas leis, e con-
sequentemente, causam 
danos de forma consciente 
ou não. Ao longo dos últimos 
50 anos, grandes transfor-
mações ocorreram. 

Havia muitos postulados 
errados no modo de viver, 
mas ainda era utilizado 
um pouco de intuição. Os 
postulados não resistiram 
à pressão e voaram; nada 
mais sólido surgiu em seu 
lugar, e o pouco de intuição 
desapareceu. Conclusão: o 
ser humano teve reduzido 
o seu bom senso intuitivo e 
a partir daí a civilização foi 
se tornando precária. 

O espírito adormecido 
clama por renovação. Há 
muito tempo, estadistas 
vêm falando em alianças e 
formação de grupos, mas 
quais são as reais intenções? 
Aliança para o Progresso 
fez o quê pelo Brasil? E os 
Brics? As alianças entre os 
povos deveriam priorizar 
a paz e o aprimoramento 
dos seres humanos. Uma 
civilização pacífica depende 
do bom preparo dos povos.

Foi preciso chegar ao 
limite das dificuldades cli-
máticas para uma tomada 
de consciência, mas a água 
está esquecida há décadas. 
É uma questão que agora 
se agrava. Na maioria das 
cidades grandes as pessoas 
dependem das engarrafa-
doras para ter água potável. 
Isso representa a grande 
catástrofe da humanidade. 

A situação mundial é 
grave porque estamos vi-
venciando uma fase de 
transformações aceleradas 
e é triste ver o despreparo 
de grande parte da popu-
lação induzida a um viver 
puramente instintivo como 
comer, beber, se divertir, 
afastado da verdadeira 
essência humana. O bom 
querer é fundamental. O 
que a humanidade quer, de 
forma livre sem manipula-
ção massiva? 

Estamos numa época 
diferente em que muita 
coisa está sendo detonada 
pelo mundo; o dinheiro está 
curto, os custos são eleva-
dos. Os estabelecimentos 
têm de cuidar da qualidade 
e do preço dos produtos, 
observando o que os con-
sumidores precisam. Os 
produtos não devem ficar 
largados no “pega quem 
quiser”. Os gerentes e auxi-

liares têm de estar atentos 
para manter as prateleiras 
de forma adequada.

Houve um descuido do 
ocidente com a economia 
e produção de bens, dei-
xando tudo por conta da 
integração da mão de obra 
abundante na Ásia e na 
força de trabalho mundial. 
O que poderia ter sido 
resolvido com equilíbrio, 
de forma pacífica, agora 
assume característica de 
guerra econômica. Não 
faltam dificuldades para 
a economia mundial. O 
momento psicológico dos 
investidores e da população 
está dominado pela apatia. 
Antes, a motivação era mais 
reativa. 

Muitos fatores especiais 
estão em andamento, afe-
tando a índole geral. Em 
crises anteriores, as pessoas 
seguiam se adaptando, 
visando a retomada, e em 
paralelo a circulação do 
dinheiro ia se ampliando. Os 
24 meses de restrições seve-
ras deixaram suas marcas, 
foi como dar a partida para 
algo novo e desconhecido. 
Com tantos acontecimentos 
simultâneos, agora há uma 
parada e a motivação básica 
passa a ser a sobrevivência 
ameaçada, mantendo baixa 
a circulação do dinheiro, 
acarretando efeitos que 
freiam a economia. 

É a pós-pandemia, a 
crise econômica, a guerra. 
Há uma certa tensão no 
ar devido às dificuldades 
aumentadas, à incerteza do 
amanhã, à constatação da 
pequenez perante a grande-
za do céu e do mar do Nosso 
Senhor, dando um aceno de 
esperança de Luz aos que a 
procuram. Se os seres hu-
manos conhecessem a vida 
como ela é, tudo seria di-
ferente, mais leve, melhor, 
mais pacífico e harmônico, 
pois não haveria todo esse 
sofrimento decorrente dos 
caminhos errados e suas 
consequências. 

Haveria melhor enten-
dimento entre as pessoas 
porque o sentimento con-
ciliador sempre estaria pre-
sente. Mantendo no íntimo 
o sincero desejar do bem 
para o próximo, inconscien-
temente cada um favorece-
rá o outro. E isso também é 
imprescindível nos relacio-
namentos entre homens e 
mulheres, para que eles se 
complementem de fato e, 
fortalecidos, construam um 
mundo melhor. Estamos 
vivendo numa época muito 
difícil. Contudo, temos que 
buscar sabedoria e alegria.

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

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira 05 de julho de 20222

A relação entre telas e crianças é um 
assunto que gera muitas dúvidas e até 
mesmo polêmicas. O fato é que, em um 
mundo cada vez mais tecnológico, é 
cada vez mais difícil blindar o público 
infantil de acesso às “telinhas” de ce-
lulares, tablets e da televisão. Até que 
ponto esse contato é saudável para a 
saúde e o desenvolvimento infantil? 
Ele é considerado importante e produ-
tivo, mas também pode causar danos, 
como dificuldades de aprendizagem e 
de interação social. 

Para a psicóloga Marcela Teti, 
professora do curso de Psicologia 
da Faculdade São Luís de França 
(FSLF), essa é uma questão difícil. 
“Muita gente acha que é fácil para as 
crianças viverem longe da tecnologia. 
Na atualidade, se o cotidiano do adul-
to está preenchido com tecnologia e 
smartphones, com as crianças não 
seria diferente”, afirmou, consideran-
do que a primeira coisa importante a 

fazer, por mais que pareça esquisito, 
é aceitar que as crianças gostam das 
telas e das tecnologias. 

Para a professora, imaginar que as 
crianças de hoje são como as crianças 
de 40 anos atrás, uma ideia da qual 
muitos adultos compartilham, é im-
produtivo e às vezes nada inteligente. 
“Se você não gostava de ficar na frente 
da TV assistindo ao Xou da Xuxa ou 
ao Sérgio Mallandro, seu filho certa-
mente vai adorar Peppa Pig, Ladybug, 
Minecraft, Mundo Bita, Lucas Neto e 
uma centena de programas de entre-
tenimento que você jamais pensou ser 
possível na sua infância. 

Enquanto a TV brasileira só tinha 
um ou dois programas importantes 
disponíveis em uma ou duas televisões 
para as crianças no final do século XX, 
hoje são milhões de programas ao 
mesmo tempo, ao alcance da criança 
através do wi-fi”, destacou ela.

Após entender que a realidade da 

infância de hoje é completamente 
diferente da realidade da infância de 
antigamente, é possível se pensar em 
algumas soluções. 

A psicóloga ressalta que a primeira 
coisa que é importante entender é 
que os adultos são os cuidadores das 
crianças, logo, são eles que mandam. 
Se o adulto achar necessário que a 
criança fique sem celular, é importante 
deixar sem, ou então, pode negociar 
com seu filho. “Ofereça à criança algo 
tão interessante quanto o celular em 
troca. Não diga a ela: ‘deixe o celular 
e venha me ajudar a limpar a casa’. 
Por mais que isso pareça correto, não 
é nada divertido, logo, a criança não 
vai deixar o celular. 

Fazer o que é certo, pode parecer 
importante para um adulto, mas para 
uma criança, se o certo dá mais tra-
balho, ela fica com o errado. Assim, 
se for fazer negociação, opte por algo 
que interesse à criança”, explicou. 

Em última instância, se a criança não 
trocar o celular por outra atividade, 
sente-se ao lado dela e passe algum 
tempo juntos assistindo ao programa 
que a interessa, isto é, conhecer mais 
o filho ou filha, para entender o que 
tanto a cativa. 

Às vezes, afeto é uma grande moeda 
de troca. O mundo pode mudar, mas 
os seres humanos permanecem cons-
tantes por mais tempo. “Se a criança 
está no celular, é muito provável que 
a família não dê a atenção que ela 
precisa. Para as crianças, os adultos 
são super-heróis, logo se recebem 
atenção de seus ídolos, o mundo para 
e consequentemente o celular deixa de 
ser interessante”, relatou a psicóloga.
	 •	Mecanismo de recompensa 

- Segundo Marcela, um dos prin-
cipais desafios para as famílias 
é a substituição do mecanismo 
de recompensa no cérebro das 
crianças que o smartphone cria. 

O cérebro de todos os indivíduos 
é dotado de um mecanismo de 
recompensa. Ou seja: a pessoa 
faz algo, se dedica a uma ação, 
e, quando ela é concluída, são 
liberados neurotransmissores 
como a dopamina, que garantem a 
satisfação pela ação desenvolvida.

“O smartphone produz prazer e 
sensação de bem-estar a maior parte 
do tempo. Logo, sem fazer nada a 
criança fica satisfeita com o que ver 
e dopamina é liberada no corpo dela. 
Após algum tempo, a criança começa 
a não se interessar por fazer outra ati-
vidade, visto que mesmo a brincadeira 
mais divertida, pode não produzir o 
prazer (a quantidade de dopamina 
necessária) que a criança espera. 
Com pouco tempo, um vício é criado 
e consequentemente a dependência 
neuroquímica do aparelho eletrônico”, 
concluiu. - Fonte e outras informações: 
(https://www.fslf.edu.br/).

Vania Freitas (*)
 

Mas, quando fala-
mos desse conceito, 
quais são os quatro 

mitos que o envolvem e suas 
implicações acerca da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de 
Dados)? 
 1) Existe Metaverso 

sem o mundo real? 
- Uma vez que se 
trata de uma reali-
dade virtual, pode-se 
pensar que ela exis-
tirá sem a presença 
de um mundo real 
por trás, o que não 
é verdade, uma vez 
que, no cadastro, são 
necessários dados do 
usuário. Dessa forma, 
o tema privacidade 
está presente, visto 
que a LGPD abrange o 
tratamento de dados 
pessoais, tais como 
RG, CPF e e-mail.

 2) O Metaverso opera 
sem dinheiro real? 
- Logo após o cadastro 
em alguma plataforma 
do Metaverso, o usuá-
rio poderá se deparar 
com uma infinidade 
de avatares, NFT´s 
(token não fungível), 
terrenos e lojas virtu-
ais e diversos produ-
tos para o consumo. 
Nesse momento, ele 
poderá acessar sua 
carteira virtual, com-
prada com uma mo-
eda fiduciária real, e 
adquirir o item que 
escolher. Ou seja, não 

As empresas que operarem no Metaverso precisarão se adequar 
e cumprir todas as exigências da LGPD.

Nos últimos dois anos, 36% dos 
brasileiros mudaram de casa. As 
mudanças fizeram parte da rotina de 
44% dos millennials e 40% da geração 
Z, segundo pesquisa C6 Bank/Ipec 
que também mostrou que 20% das 
movimentações foram motivadas por 
questões financeiras. 

“Em um contexto de aumento de 
preços e incerteza econômica — 
como se viu durante a pandemia — é 
essencial fazer um planejamento e 
colocar todas as despesas no papel 
para entender quais podem ser 
reduzidas”, explica Liao Yu Chieh, 
educador financeiro do C6 Bank. “Ao 
fazer isso, muitas famílias perceberam 
que seria possível economizar com 
aluguel ou outros gastos de moradia, 
como condomínio e IPTU, mudando 
para outros imóveis.” 

O movimento de mudança de casa 
afetou de forma semelhante brasileiros 
das classes A, B e C. Na classe A, 38% 
afirmaram ter se mudado, ainda que 
temporariamente, nos últimos dois 
anos, contra 34% na classe B e 36% 
na classe C. Já no recorte geracional, a 
pesquisa mostrou diferenças maiores. 

Para quase um terço, a mudança foi 
provocada por uma alteração na rotina, 
como casamento, estudos ou alteração de 

emprego. Foto: iJeab_CANVA

Mitos sobre o Metaverso e suas 
implicações diante da LGPD

Sabemos que o Metaverso é um universo composto por plataformas de realidade virtual e inteligência 
artificial nas quais o usuário pode se conectar para viver experiências e realizar atividades semelhantes 
às do mundo real, porém dentro da sua própria casa ou no local que preferir

citar seus direitos 
para as plataformas 
de realidade virtu-
al? - Sabendo que o 
Metaverso trata dados 
de pessoais reais, os 
titulares, de acordo 
com a LGPD, poderão 
solicitar seus direitos 
e as empresas deverão 
estar preparadas para 
responder às deman-
das do usuário de for-
ma completa e dentro 
do prazo estipulado 
pela Lei. 

É importante lembrar que 
os questionamentos poderão 
envolver desde solicitações 
simples de confirmação de 
dados até os mais comple-
xos, que envolvem o enten-
dimento sobre o tratamento 
automatizado das informa-
ções e o direcionamento de 
perfis. 

Portanto, as empresas que 
operarem no Metaverso pre-
cisarão se adequar e cumprir 
todas as exigências da LGPD 
e, em caso de descumpri-
mento, as penalidades serão 
as mesmas, ou seja, adver-
tência, multa de até 2% do 
faturamento - limitado a R$ 
50 milhões, publicização da 
infração, bloqueio dos dados 
pessoais até a regularização 
e eliminação dos dados 
pessoais a que se referem a 
infração.

 
(*) - É gerente de Data Privacy na ICTS 

Protiviti, especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

existe Metaverso sem 
dinheiro real.

 3) Deverão ser imple-
mentadas medidas 
de segurança reais 
no mundo virtual?  
Uma vez que o usuário 
se insere em uma pla-
taforma do Metaverso, 
ele passará a compar-
tilhar uma série de 
dados pessoais, já que 
poderão ser coletados 
informações para mo-
nitorar respostas fi-
siológicas, expressões 
faciais e sinais vitais, 
entre outros. 

  Tais dados são consi-
derados sensíveis pela 
LGPD, exigindo que 
princípios relaciona-
dos à segurança sejam 
obedecidos. Portanto, 
as empresas que aden-
trarem a esse universo 
deverão estruturar 
medidas rígidas de 
segurança em suas pla-

taformas, como gestão 
de acesso e controle e 
prevenção a vazamen-
to de dados, ou seja, 
ações de proteção do 
indivíduo no mundo 
real.

  Nesse contexto, é im-
portante determinar 
o responsável por im-
plementar a segurança 
dos dados, uma vez 
que a plataforma do 
Metaverso poderá ser 
centralizada ou des-
centralizada, ou seja, 
uma ou mais empresas 
por trás do seu desen-
volvimento e manuten-
ção, respectivamente. 
Após a identificação, 
o responsável deverá 
proporcionar todas as 
medidas de segurança 
para prevenir o tra-
tamento indevido e o 
vazamento de dados. 

 4) Os titulares de da-
dos poderão soli-
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36% dos brasileiros mudaram de casa 
desde o começo da pandemia

danças tiveram relação com finanças, 
apesar de essa ser a geração que mais 
registrou aumento no número de 
pessoas que moram juntas – o que 
costuma levar a uma divisão de gastos 
e contribuir para uma economia, ainda 
que não intencional. 

“Morar com mais pessoas permite a 
divisão de despesas fixas, como alu-
guel, impostos, streaming e internet, 
e também uma economia nos gastos 
com alimentação e mercado, uma vez 
que é possível comprar no atacado, 
que costuma ter preços mais compe-
titivos”, explica o educador financeiro 
do C6 Bank. Para quase um terço 
dos brasileiros (31%), a mudança 
foi provocada por uma alteração na 
rotina, como casamento, estudos ou 
alteração de emprego. 

Aqueles que se mudaram em busca 
de conforto durante o período de 
isolamento social somaram 16%. A 
pesquisa foi realizada durante o mês 
de maio e ouviu dois mil brasileiros das 
classes ABC com acesso à internet. 
A margem de erro é de dois pontos 
percentuais. - Fonte: (https://www.
c6bank.com.br).

A faixa etária de 25 a 34 anos, que 
inclui os millennials, foi que a mais se 
mudou, com 44% de respostas afirma-
tivas; o percentual fica em 40% entre 
aqueles entre 16 e 24 anos, a chamada 
geração Z. No outro extremo, 26% dos 
brasileiros com mais de 55 anos se 
mudaram. Foi na faixa etária dos mais 
velhos que a dificuldade financeira 
mais pesou para a mudança, com 26% 
indicando essa como a principal razão. 
Entre os millennials, 18% destacaram 
a motivação financeira. 

Na geração Z, apenas 11% das mu-

Telas x crianças: os desafios e perigos dessa relação
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 11 de julho de 2022, às 09 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343,
9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2021, acompanhados do parecer dos auditores independentes; 2) Apro-
var a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2021; 3) Aprovar a eleição dos
membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos
administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovar a emissão de
debêntures não conversíveis em ações pela Companhia; 2) Aprovar a inclusão de atividades no ob-
jeto social da Companhia; e 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Participação na
Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração
emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante,
com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis
antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cum-
pram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração de-
verá ser depositada na sede social da Companhia, até às 09 horas do dia 07 de julho de 2022.

São Paulo, 01 de julho de 2022.
Tabajara Bertelli Costa - Presidente

CONECTCAR Instituição de Pagamento
e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ nº 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2022

1. Data, Hora e Local: 11 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Conectcar Instituição de 
Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“Companhia”), localizada na Capital do Estado 
de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 
04543-000. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, em decorrência da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade 
do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Rodnei Bernardino de Souza; 
Secretário: Marcos Roberto Loução. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a alteração da composição do 
conselho de administração, em virtude da renúncia apresentada pelo então conselheiro Daniel Mendes 
Cassiano. 5. Deliberações: após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1 Considerando que, 
nesta data, a Companhia recebeu e aceitou, nos termos do art. 151 da Lei nº 6.404/76, a renúncia do 
então membro do conselho de administração Daniel Mendes Cassiano, brasileiro, casado, bacharel 
em tecnologia da informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.050.819 SSP/SP, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 071.083.816-64, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 
Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, 
os acionistas (i) aprovam a formalização da saída do referido conselheiro renunciante, e (ii) elegem o 
seguinte membro do conselho de administração, com mandato até 30 de novembro de 2022, unificado 
ao dos demais membros do conselho de administração da Companhia: (i) Ricardo Kaoru Inada, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.082.209-3 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 136.650.078-44, com domicílio profissional na Alameda Barão 
de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, na Capital 
do Estado de São Paulo, CEP 01216-012. 6. Encerramento: oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo 
tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Esta 
ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, que fica arquivada na sede social. São Paulo, 11 de 
fevereiro de 2022. Rodnei Bernardino de Souza, Presidente; Marcos Roberto Loução, Secretário. 
Acionistas: PORTOSEG S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - p. Marcos Roberto Loução 
e Celso Damadi; REDECARD Instituição de Pagamento S.A. - p. Paula Magalhães Cardoso Neves e 
Gabriela Rodrigues Ferreira. JUCESP nº 328.029/22-1 em 29/06/2022.

Conectcar Instituição de Pagamento 
e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ nº 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2022

1. Data, Hora e Local: 25 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede da Conectcar Instituição de Paga-
mento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“Companhia”), localizada na Capital do Estado de São 
Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. 
2. Convocação e Presença: dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 
(“LSA”), em decorrência da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade 
do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Rodnei Bernardino de Souza; 
Secretário: Marcos Roberto Loução. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre o aumento do capital social. 5. 
Deliberações: após a discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar o aumento do capital social da Companhia, 
no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), passando o capital social da Companhia de 
R$ 546.536.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil reais) para R$ 
586.536.000,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil reais), mediante a 
emissão de 40.000.000 (quarenta milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, total-
mente subscritas e integralizadas, em 27/05/2022, pelas acionistas Redecard Instituição de Pagamento 
S.A. e Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, nos termos do boletim de subscrição 
constante do Anexo I a esta ata. 5.1.1 As ações ordinárias são emitidas ao preço de emissão de R$ 
1,00 (um real), cada uma, que será destinado integralmente para a formação do capital social da Com-
panhia. 5.1.2 O preço de emissão do aumento de capital foi fixado com base nos critérios estabelecidos 
no artigo 170, § 1º, da LSA. 5.1.3 Os acionistas declaram que o capital social estava totalmente inte-
gralizado, para fins do artigo 170, da LSA. 5.1.4 Em virtude do aumento de capital social da Companhia 
ora aprovado, os acionistas aprovam, neste ato, a alteração do artigo 5º do estatuto social da Compa-
nhia, que passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da 
Companhia é de R$ 586.536.000,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis 
mil reais), dividido em 586.536.000 (quinhentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.2 Aprovar a reformulação e a consolidação 
do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo II a esta 
ata, refletindo as alterações estatutárias aprovadas nesta assembleia. 6. Encerramento: oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos 
e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, em forma de 
sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos 
acionistas presentes. Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, que fica arquivada 
na sede social. São Paulo, 25 de maio de 2022. Rodnei Bernardino de Souza - Presidente, Marcos 
Roberto Loução - Secretário. Acionistas: Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - p. 
Marcos Roberto Loução e Celso Damadi. JUCESP nº 327.360/22-7 em 29/06/2022.

BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 35300461801

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 11 horas, na sede social do 
BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Tendo sido os editais de 
convocação publicados no jornal “Empresas & Negócios” e no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos 
dias 05, 06 e 07 de abril de 2022, a Assembleia Geral Ordinária foi instalada, em primeira convocação, com a presença 
de acionistas titulares de 99,99% (sem João) das ações representativas do capital social da Companhia, contando 
ainda com a participação do Sr. Edison Arisa Pereira, CRC nº 1SP127241/O-0, representante da Pricewaterhouse 
Coopers Auditores Independentes. 3. PUBLICAÇÕES: Em conformidade com o artigo 133 as Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e 
o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram 
publicados no jornal “Empresas e Negócios”, edição de 18 de fevereiro de 2022, nas páginas 3 e 4, com divulgação 
simultânea dos documentos na página do mesmo jornal na internet. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire. 5. ORDEM DO DIA: Exame e discussão 
das seguintes matérias: 5.1 examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o 
Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021; 5.2 
destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021; 5.3 eleição de 
Sr. Carlos André Hermesindo da Silva para o cargo de diretor sem designação especial da Companhia e reeleição dos 
atuais diretores sem designação especial da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025; e 5.4 fi xação da remuneração anual e global da diretoria da 
Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e 
deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1 Aprovar por 548.023.093 votos a favor, o Relatório 
da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021. 6.2 Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 22.191.803,05 (vinte e dois milhões, cento e 
noventa e um mil, oitocentos e três reais e cinco centavos), aprovar por 548.023.093 votos a favor, a seguinte 
destinação: (i) o montante de R$ 1.109.590,15 (um milhão, cento e nove mil, quinhentos e noventa reais e quinze 
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da 
Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 5.270.553,22 (cinco 
milhões, duzentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título 
de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 25, II do Estatuto Social 
da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 15.811.659,67 (quinze milhões, oitocentos e onze mil, seiscentos 
e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos) será destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 
25, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3 Aprovar por 548.023.093 votos a favor, a eleição do Sr. CARLOS ANDRÉ 
HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 25575118 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 
178.217.718-30, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo para o cargo de Diretor sem designação especial da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que 
forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, permanecendo em seu cargo até a investidura 
dos novos eleitos. 6.4 Aprovar por 548.023.093 votos a favor, a reeleição de (i) EDUARDO MAZON, brasileiro, casado, 
bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da 
carteira de identidade nº 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; (ii) FLÁVIO PENTAGNA 
GUIMARÃES NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 
076.934.666-90; e (iii) ANA KARINA BORTONI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e 
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da célula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/
SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, todos com endereço comercial Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para os cargos de Diretores sem designação especial da Companhia, com 
prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, 
permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 6.4.1 Cada membro da diretoria da Companhia, ora 
eleito ou reeleito, declarou à Companhia que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei 
especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e, ainda, que preenche as condições constantes 
do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, 
editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. Cada membro da 
diretoria da Companhia, ora eleito ou reeleito, tomará posse em seu cargo após a homologação da presente eleição 
pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura dos termos de posse em livro próprio. 6.5 Aprovar por 548.023.093 
votos a favor, a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no exercício 
social de 2021. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a 
presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente e Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas Presentes: Banco BMG S.A. (por Flávio 
Pentagna Guimarães Neto e Luciana Buchmann Freire), Flávio Pentagna Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e 
Ricardo Andreassa), Ângela Annes Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Regina Annes 
Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa), Ricardo Annes Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e 
Ricardo Andreassa), Antonio Mourão Guimarães Neto (por Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com 
a original lavrada em livro próprio. MARCO ANTONIO ANTUNES - Presidente, LUCIANA BUCHMANN FREIRE - 
Secretária. JUCESP nº 326.805/22-9 em 28.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.
CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06 - NIRE nº 35300009720

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos dezoito dias do mês de abril de 2022, às 11 horas, na sede so-
cial do BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.830, Sala 
101, Parte, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Municí-
pio de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publica-
ção de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, o Banco BMG S.A. 3. Publicações: Em con-
formidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Pa-
recer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram 
publicados no jornal “Empresas e Negócios”, em edição de 18 de fevereiro de 2022, páginas 7 e 8, com divulga-
ção simultânea dos documentos na página do mesmo jornal na internet. 4. MESA: Os trabalhos foram presidi-
dos por Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados por Eduardo Mazon. 5. ORDEM DO DIA: Exame e dis-
cussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financei-
ras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2021; (iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; e (iv) da reelei-
ção dos membros da Diretoria, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Or-
dinária a ser realizada em 2025. 6. DELIBERAÇÕES: O único acionista da Companhia apreciou a matéria cons-
tante da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente 
as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Audi-
tores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 6.2. Consignar que a 
Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 28.654.244,08 
(vinte e oito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatros reais e oito centavos), o 
qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 1.432.712,20 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, 
setecentos e dose reais e vinte centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será 
destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) 
o montante de R$ 6.805.382,97 (seis milhões, oitocentos e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e 
sete centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descri-
ta no item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da 
Lei das S.A. e no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 20.416.148,91 
(vinte milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) será destina-
do à reserva de lucros a realizar. 6.3. Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao rece-
bimento de remuneração no exercício social de 2022. 6.4. Reeleger os seguintes membros para compor a Direto-
ria da Companhia: (i) ANA KARINA BORTONI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domi-
ciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o 
nº 605.649.701.15, na qualidade de Diretora sem designação específi ca; (ii) EDUARDO MAZON, brasileiro, casa-
do, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identi-
dade RG n° 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 275.484.158-00, na qualidade de Diretor sem desig-
nação específi ca; (iii) FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° MG -117.32642 SSP/MG, inscri-
to no CPF/ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor sem designação específi ca; e (iv) CARLOS AN-
DRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 25575118 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 178.217.718-
30, na qualidade de Diretor sem designação específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 
04543-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com prazo de mandato até a posse dos que forem elei-
tos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025. 6.4.1. Cada membro da Diretoria, ora eleito, declarou, 
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude 
de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que tempora-
riamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu-
lato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrên-
cia, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declararam, ainda, que, preenchem as condições 
constantes no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Ane-
xo à Resolução do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada 
na sede da Companhia. 6.4.1. Os membros da Diretoria, ora eleitos, tomarão posse em seus cargos após a homo-
logação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por to-
dos os presentes. Mesa: Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente; e Eduardo Mazon - Secretário. Acionista 
Presente: Banco BMG S.A. (por Flávio Pentagna Guimarães Neto e Eduardo Mazon). Confere com a original la-
vrada em livro próprio. FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO - Presidente; EDUARDO MAZON - Secretário. 
JUCESP nº 326.847/22-4 em 28.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 07 de junho de 2022
Data e horário: às 14 horas do dia 07 de junho de 2022. Local: sede social, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, 
Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Noriaki Watanabe; e Secretária: Sra. Larissa 
Chaguri. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), 
acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. 
(“Companhia”). Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem 
como a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida lei. Ordem 
do dia: deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, o exame, a discussão e a 
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021; e (ii) deliberação sobre o destino do lucro líquido ou prejuízo eventualmente apurado no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos; Deliberações Tomadas 
por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: 
(i) a aprovação integral, sem qualquer ressalva, do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
que se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 04 de junho de 2022e 
cuja publicação foi realizada em edição de 07 de junho de 2022 no Jornal Empresas e Negócios, 
página 3 (três); (ii) a aprovação integral, sem qualquer ressalva, da destinação dos lucros apurados no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R$ 33.142.630,27 (trinta 
e três milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta Reais e vinte e sete centavos) a serem 
destinados da seguinte forma: (i) R$ 1.657.131,51 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento 
e trinta e um Reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento), para constituição 
da Reserva Legal; (ii) o remanescente no valor de R$ 31.485.498,76 (trinta e um milhões, quatrocentos 
e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito Reais e setenta e seis centavos) para a conta de 
Reserva de Lucros. Por fim, foi aprovada a publicação da presente Ata na forma de extrato, ao invés 
de publicar a ata na íntegra. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa 
a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada 
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só 
efeito. São Paulo, 07 de junho de 2022. Sr. Noriaki Watanabe - Presidente da Mesa; Larissa Chaguri - 
Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & Co. Ltd. Por seu procurador Sr. Noriaki Watanabe 
e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Tadaharu Shiroyama, Diretor Presidente 
e, Sr. Masashi Takano, Diretor Financeiro. Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela que se acha 
transcrita no livro próprio. Noriaki Watanabe - Presidente da Mesa; Larissa Chaguri - Secretária. 
JUCESP nº 326.307/22-9 em 28/06/2022.

É o que revela pesquisa 
da It’sSeg sobre o en-
gajamento das equi-

pes no retorno ao trabalho 
presencial. Tempo gasto no 
transporte (21,6%), menos 
qualidade de vida (18,3%) 
e aumento do gasto com 
combustível (14,4%) foram 
as três principais queixas dos 
profissionais, que também 
viram saltar os custos com 
alimentação e indefinições 
sobre os modelos de tra-
balho.

O estudo foi realizado na-
cionalmente durante o mês 
de maio com a participação 
de 152 companhias de todos 
os portes e segmentos. O 
objetivo do levantamento era 
identificar como os clientes 
da It’sSeg planejam o retorno 
às atividades presenciais e 
como a consultoria poderia 
auxiliar nesse processo. “São 
aspectos com impacto direto 
no engajamento das pessoas 
e as empresas precisam re-
fletir sobre como lidar com 
os cenários a partir de agora. 

Em dois anos, o tempo 
economizado com trans-
porte, a possibilidade de 
fazer exercícios, cuidar 
da saúde emocional, estar 
próximo da família e a 
economia com combustí-
vel foram fundamentais 
para manter o profissional 
mais motivado e produtivo. 

O impacto no engajamento das pessoas e as empresas precisam 
refletir sobre como lidar com os cenários a partir de agora.

Alimentação e combustível, vilões 
do retorno ao trabalho presencial

Entre as discussões sobre híbrido e home office, o retorno às atividades presenciais tem causado transtornos 
aos trabalhadores. O tempo gasto no transporte e os aumentos dos custos de combustível e alimentação 
estão entre os vilões do retorno às atividades presenciais

internos, por exemplo, que 
podem ter um papel funda-
mental no bem-estar e no 
acolhimento das pessoas 
neste retorno, onde vemos 
impactos emocionais da 
pandemia”, diz Menezes. 
“Embora uma parte peque-
na esteja flexibilizando be-
nefícios ou aumentando va-
lores, entendemos também 
que há uma necessidade de 
gestão desses pacotes para 
saber o que auxilia melhor 
as pessoas para tornar o in-
vestimento mais eficiente”, 
acrescenta.

O CEO aponta que a 
flexibilidade de horários 
pode significar um ganho 
não apenas para os funcio-
nários atuais, mas para as 
possibilidades de atração de 
talentos. “Imagine que agora 
é possível, adotando horário 
flexível onde for oportuno, 
poder contratar pessoas 
que vivem em outros países, 
que têm outras habilidades 
e culturas e contribuem 
muito para o ambiente da 
companhia”. As datas para 
o retorno estão definidas 
entre um terço das empre-
sas consultadas na pesquisa 
(30,7%), mas todas que pre-
tendem retomar o modelo 
se planejam para o segundo 
semestre de 2022. - Fonte e 
mais informações: (https://
itssegcompany.com.br/).

Claro, considerando que o 
home office durante uma 
pandemia não é um modelo 
adequado. Mas antecipou 
muitas transformações”, 
afirma Thomaz Menezes, 
CEO da It’sSeg.

Por outro lado, a volta ao 
escritório é considerada 
positiva por aspectos como 
facilidade para resolução 
de atividades (31%), re-
encontro com os times 
(27,5%) e comunicação 
alinhada com a liderança 
(18,4%). Após dois anos 
de muitas videoconferên-
cias, reuniões seguidas e 
comunicações por e-mail, 
reencontrar os colegas 
ajuda no fortalecimento 
dos laços com o trabalho, 
na solução conjunta de pro-
blemas e no alinhamento 
entre as decisões e metas 
das lideranças com o time. 

Para motivar um retorno 
mais engajado, parte das 
empresas (23,3%) já está 
aplicando algumas medidas. 
Atualizações na política de 
home office (22%), flexibi-
lidade de horários (18%) e 
investimento em comuni-
cação interna (18%) foram 
as três mudanças relatadas. 
Apenas 10% das empresas 
afirmaram adotar benefícios 
flexíveis e investimento em 
infraestrutura. Parcelas 
menores estão promovendo 
eventos internos (8%) e atu-
alizando valores de auxílios 
existentes (combustível e 
refeição). 

“Entre as empresas que 
estão olhando para políticas 
complementares desses 
novos modelos de trabalho, 
vemos que boa parte olha 
para a gestão, mas poucas 
relatam realizar eventos 
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Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Características de 
uma pessoa ética

Identificar compor-
tamentos éticos no 
ambiente de trabalho é 

muito importante. Afinal, 
através deles conhecemos 
melhor as pessoas com 
quem nos relacionamos. 
Estamos acostumados e 
somos treinados a iden-
tificar comportamentos 
suspeitos dentro de uma 
empresa, mas pouco se 
fala a respeito dos com-
portamentos que indicam 
um senso ético no outro.

Para resolver essa ques-
tão, os filósofos Theodor 
Adorno (1903 – 1969) e 
Max Horkheimer (1895 
– 1973) se debruçaram 
sobre os atributos da 
moralidade dentro de um 
indivíduo. Assim, ao longo 
de suas obras, destaca-
ram essas características 
que, brevemente, aqui 
compilo.

Uma das principais ca-
racterísticas é a soli-
dariedade, motivada 
pelo desconforto ao se 
deparar com a injustiça. 
Para Adorno, a sensibi-
lidade e a empatia são 
fundamentais para a soli-
dariedade, pois permitem 
ao indivíduo reconhecer 
no outro um ser humano 
igual em tudo e na sina, 
autônomo e independen-
te, dotado e merecedor 
de igual dignidade exis-
tencial.

Em um mundo no qual 
nos deparamos frequen-
temente com a falta de 
integridade, é comum não 
mais nos espantarmos. 
Por isso, esse estranha-
mento em relação ao 
antiético, bem como o 
senso crítico para rea-
lizar avaliações pessoais, 

quando presentes na 
conduta de uma pessoa, 
são componentes fortes 
da moralidade.

O Senso de Justiça 
também é presente em 
pessoas com compor-
tamento ético. Elas se 
motivam em momentos 
de decisão a “fazer o que 
é certo”, de acordo com o 
próprio julgamento. Dessa 
forma, têm consciência 
de que seus atos afetam 
não só a si mesmos, mas 
aos outros, o que faz com 
que reflitam mais profun-
damente sobre efeitos ad-
versos e potenciais riscos.

Esse comprometimen-
to com as regras faz com 
que as pessoas éticas não 
apenas aprendam sobre 
seus limites – em treina-
mentos de compliance ou 
códigos de conduta – mas 
os internalize e os respeite 
a priori em suas decisões. 
É seguir as normas para 
criar um ambiente sau-
dável e justo, pautando 
assim sua atuação pro-
fissional e a estratégia de 
seu departamento ou sua 
companhia.

Finalmente, uma pessoa 
ética, comprometida com 
uma existência justa, tem 
atenção aos interesses 
coletivos, e sabe conciliá
-los com seus desejos pes-
soais. Dessa forma, uma 
atitude íntegra é aquela 
que considera e efetiva o 
particular, sem, no entan-
to, negar o universal. 

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é CEO da Bi2 Partners, 
reconhecida pela expertise e reputação 

de seus profissionais nas áreas de 
investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 

corporativas, conformidade com leis 
nacionais e internacionais de combate 

à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem 

e suporte a litígios, entre outros 
serviços de primeira importância em 

mercados emergentes.
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Múltiplas variáveis explicam o aquecimento no mercado brasileiro de talentos executivos. Algumas delas parecem ser mais 
conjunturais, enquanto outras chegaram para ficar. No geral, parte das movimentações pode ser explicada  

pela pandemia e novas demandas emergentes desse contexto. 

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 05 de julho de 20224

DIPA_CANVA

mos pouco uma narrativa de longo prazo para desenvolver 
esse grupo de maneira consistente. 

 
Por sinal, é necessário entender que determinados as-

pectos do mercado precisam ser encarados não como tem-
porários, mas como prerrogativas para uma continuidade 
saudável dos negócios. Como a demanda por profissionais 
que tragam maior diversidade, tema que foi e seguirá sendo 
latente. 

Enquanto a temática de equidade de gênero tem sido 
uma discussão presente na última década, a questão racial 
ganhou mais destaque nos últimos anos. Nesse sentido, 
acreditamos que olhares para outros tipos de diversidade, 
como idade, talvez sejam a próxima bola da vez. 

 
Outro fator que tende a permanecer é a busca global por 

talentos. Nos últimos anos, os executivos brasileiros têm 

Caroline Lico (*)

O ano de 2021 foi de recuperação, com crescimento 
significativo nas contratações, não apenas quando 
comparado a 2020, mas também com anos anteriores. 

Em meio a cenários extremos e cheios de incertezas, o período 
foi de "make or break" para muitos executivos, evidenciando 
a necessidade de perfis mais adaptáveis, relacionais e abertos 
a mudanças - especialmente a nível individual. 

 
Ademais, com mais liquidez no mercado em 2021 - seja 

pela janela de IPOs, seja pelo investimento de firmas de 
Private Equity e Venture Capital -, aumentou a demanda 
por talentos no alto escalão. Ainda que tal situação de li-
quidez pareça estar mudando, a demanda por talentos no 
primeiro nível continua. 

Para esse nicho (PEs/VCs), observamos a busca por perfis 
com "cabeça de dono" e foco em resultados, orientados em 
tornarem-se sócios da empresa, o que impacta no modelo de 
remuneração variável (como exploraremos mais adiante). 
Como consequência, essa dinâmica culminou em altos índices 
de turnover que cresceram ao longo do ano de 2021 e em 2022. 

 
Dentre as posições mais buscadas, destaca-se a função de 

CFO, especialmente aqueles executivos com passagem por 
organizações de capital aberto. Nos últimos três anos, por 
exemplo, tivemos ao menos dez posições de CFO abertas 
ao mesmo tempo, evidenciando essa alta no mercado. Na 
sequência, destacamos as funções de Tecnologia e Digital. 

Com a aceleração do processo de digitalização, muitas 
organizações precisaram reforçar seus times da noite para 
o dia, não só na base da pirâmide, mas também recrutando 
executivos experientes para liderar essa transformação. 
Ainda sobre Tecnologia e Digital, a sensação é de uma 
escassez geral em todos os níveis, acentuada pela compe-
tição a nível global e sem solução "bala de prata", o que tem 
afetado a todos, especialmente as empresas tradicionais, 
mas também as nativas digitais. 

Para "solucionar" a questão, alguns esforços interessantes 
vão no sentido de aumentar esse pool de talentos, investindo 
em formação de novos profissionais. Porém, ainda observa-

sido mais abordados para posições em outros países, so-
bretudo para a região LATAM, tanto por parte de empresas 
locais como de multinacionais - movimento que não era tão 
evidente em anos anteriores. 

 

Poder de escolha
Considerando os efeitos de mercado já mencionados, hoje 

o poder de escolha parece estar mais centrado no executivo 
que na organização. Sob essa perspectiva, especialmente 
após a pandemia, muitos executivos, no Brasil e no mundo, 
passaram a se questionar sobre o sentido de seu trabalho 
e ficaram mais abertos para explorar projetos diferentes. 

 
Nos Estados Unidos, por exemplo, verificou-se o movi-

mento de demissão em massa, chamado de "Great Resig-
nation", com milhares de pessoas deixando seus trabalhos, 
especialmente entre a faixa de 30 - 45 anos, segundo estudo 
publicado pela Harvard Business Review. Dado esse cenário, 
a busca de cada empresa por um modelo de trabalho ideal 
será fundamental para a atração, engajamento e retenção 
de talentos. 

Como apresentado em pesquisa feita por We Work e 
HSM com apoio da Egon Zehnder, apesar de certa varia-
bilidade de opiniões a depender do nível organizacional, 
todos concordam que os novos modelos de trabalho trazem 
oportunidades e insights para a criação de novos códigos 
de cultura organizacional. 

Olhando especificamente para os CEOs, a pandemia dei-
xou ainda mais clara a necessidade de ajudá-los a navegar 
em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. 

Em recente pesquisa global da Egon Zehnder com cerca 
de mil profissionais, 80% dos respondentes, versus 25% 
há dois anos, afirmaram que precisam ser capazes de se 
transformar para realizar as mudanças necessárias para 
suas empresas e o meio como um todo. Com esse cenário, 
o papel tanto do Conselho quanto de Recursos Humanos 
com um olhar de desenvolvimento será fundamental para 
o fortalecimento da jornada individual do CEO e conse-
quentemente da organização. 

 

Impacto nas organizações
Nesse contexto, as companhias foram e estão sendo 

pressionadas tanto em custos para atração quanto pela 
maior dificuldade de retenção de talentos. Com relação à 
remuneração, observamos valores elevados e uma tendência 
de superconcentração nos incentivos de longo prazo, espe-
cialmente nas empresas da nova economia, com executivos 
C-level tendo valores milionários retidos por vários anos. 

 
Ainda que esta parcela tenha um risco de realização efetiva, 

nos últimos anos, tais empresas praticamente eliminaram o 
gap na parcela de salário fixo, aumentando sua atratividade 
para executivos seniores no mercado. Além disso, com a 
queda das ações na bolsa, os pacotes de muitos executi-
vos de empresas incumbentes perderam valor, colocando 
ainda mais pressão nas companhias tradicionais quanto à 
retenção de seus talentos. 

 
Em suma, muitos dos elementos que contribuem para uma 

maior competitividade na busca por talentos executivos 
se mostram mais perenes que passageiros, evidenciando 
a necessidade das organizações atuarem de maneira es-
tratégica em seus processos de atração, desenvolvimento 
e retenção desses profissionais. 

 
(*) - É Consultora na Egon Zehnder (www.egonzehnder.com).
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Cartão de crédito 
ainda é pouco acessível 

aos brasileiros

Com os ares de 
normalização trazidos 
pelo período atual 
de arrefecimento da 
pandemia, sentimos 
que alguns hábitos 
vieram para ficar

É o caso do traba-
lho remoto, cada vez 
mais consolidado nas 

empresas. Outros hábitos, 
que já se estabeleciam 
no pré-pandemia, ficaram 
ainda mais solidificados 
com novos comportamen-
tos estimulados durante o 
isolamento social. Talvez o 
principal deles seja a ado-
ção do e-commerce pelos 
consumidores. Em 2021, o 
e-commerce brasileiro bateu 
o faturamento recorde de 
mais de R$ 161 bilhões, um 
crescimento de 26,9% em 
relação a 2020. 

O número de pedidos 
aumentou 16,9%, com 353 
milhões de entregas, assim 
como o valor médio por 
compra também registrou 
aumento de 8,6% em relação 
a 2020, atingindo a média 
de R$ 455. Os dados são 
de um levantamento feito 
pela Neotrust, empresa que 
realiza o monitoramento do 
e-commerce brasileiro. Esse 
crescimento do hábito das 
compras online toca em um 
ponto importante da con-
juntura socioeconômica bra-
sileira: o acesso ao crédito. 

O advento do Pix tem sido 
um fator de grande estímu-
lo também para compras 
online à vista, mas quando 
falamos de produtos de 
maior valor agregado, o par-
celamento ainda é a opção 
mais viável de compra para 
a maioria dos brasileiros. 
No entanto, segundo uma 
pesquisa feita pelo Instituto 
Locomotiva, menos de 10% 
dos entrevistados utilizam o 
cartão de crédito como meio 
de pagamento preferencial 
para compras. 

Essa lacuna de acesso ao 
crédito, que não consegue 
ser oferecido à maior parte 
da população pelos bancos 
tradicionais por diversos 
motivos, acaba expondo 
uma assimetria no mercado 
de consumo. Como formas 
de incluir essas pessoas no 

acesso às compras online, 
entram em cena novos 
meios de pagamento al-
ternativos que permitem 
o parcelamento de forma 
semelhante ao crediário, 
muito conhecido pelos 
brasileiros que já tinham 
idade para fazer compras 
nas décadas de 80 e 90. 

Um deles é a modalidade 
do boleto parcelado, que tem 
ajudado muitos brasileiros a 
realizar a compra dos produ-
tos desejados e democratiza 
o acesso ao crédito para a 
população de menor renda. 
O pagamento por boleto 
permite que todos os perfis 
de clientes obtenham uma 
linha de financiamento mais 
acessível para diversas fai-
xas de valores, com prazos 
maiores e juros menores em 
comparação a juros cobra-
dos pelos cartões de crédito, 
por exemplo, ainda mais em 
período de Selic alta como o 
que estamos vivenciando.

Engana-se quem pensa 
que o crescimento do “com-
pre agora, pague depois” é 
uma exclusividade do Brasil. 
Pesquisas estimam que, em 
até dois anos, a modalidade 
corresponda a 5% do total 
das transações financeiras. 
Em momentos de menor 
oferta de crédito por meio 
de instituições financeiras, 
o boleto parcelado se torna 
uma ferramenta viável para 
estimular o consumo a curto 
e médio prazo. A modalidade 
permite que os consumido-
res adquiram vários tipos de 
mercadorias, em sua maioria 
com maior valor agregado, 
como eletroeletrônicos, ele-
trodomésticos ou viagens. 

É evidente que já existe 
uma grande demanda por 
novos meios de pagamento 
que possibilitem a aquisição 
de bens e que, consequen-
temente, estimulam a eco-
nomia. O boleto parcelado 
atua justamente aí, pois leva 
ao comércio  pessoas que 
não tinham como estar ali 
antes, ocasionando em um 
incremento considerável.  
O varejo está atento a isso 
e tem buscado se adaptar 
para atender essa demanda 
de consumidores a procura 
de crédito mais acessível.

(*) - É CEO da VirtusPay, fintech 
especializada em crediário digital por 

meio de boletos parcelados.

Gustavo Câmara (*)

D - Comercialização de Etanol
Acaba de surgir a Evolua Etanol, fruto da união da Vibra com a Coper-
sucar S.A. Com um modelo de negócios e tecnologia 100% nacional, 
desponta com o propósito de viabilizar soluções, integrar, trazer escala 
e eficiência ao mercado, encurtando as distâncias entre produtores e 
consumidores de etanol em todo o país. Levar inovação do campo à 
roda é o desafio da nova companhia, que nasce líder de mercado. A 
Evolua Etanol atuará como uma plataforma aberta, fluida, geradora de 
valor e com escala para atender aos mercados nacional e global, com 
objetivo de comercializar 9 bilhões de litros de etanol em seu primeiro 
ano de vida. Outras informações: (www.vibraenergia.com.br) e (www.
copersucar.com.br).

E - Master no Metaverso
O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul apresentou, 
pela primeira vez, a nova edição da Revista Master em uma plataforma 
de realidade virtual. É uma publicação trimestral editada pela Asses-
soria de Comunicação do CRA-RS e publicada para tratar de conteúdo 
voltado aos temas das áreas da Administração, assim como atividades 
da autarquia. Este lançamento representa um marco para todo sistema 
CRA/CFAs e para os administradores, que fazem parte da cadeia pro-
dutiva da sociedade em diversos níveis, desde o empreendedorismo à 
Administração Pública. Confira a edição completa da Master 171 em 
(http://tinyurl.com/RMasterLancamento).

F -Transformação Digital 
A Claro, operadora que trouxe ao Brasil as gerações de internet desde 
o 3G, está com a estrutura pronta e ativará a rede 5G na faixa de 3,5 
GHz imediatamente após a liberação de uso do espectro pela Anatel 
e Gaispi. A expectativa é de que, ainda neste mês, Brasília se torne a 
primeira capital a receber a tecnologia com plena capacidade, inaugu-
rando uma nova era de transformação digital no Brasil. Em Brasília, o 
sinal do 5G+ estará disponível nas regiões do Plano Piloto e Lago Sul, 
chegando gradativamente a outras áreas do DF.  A Claro já está preparada 
para a expansão nas demais capitais e outras regiões, de acordo com 
o cronograma estabelecido pelas autoridades responsáveis, à medida 
que a faixa de 3,5 GHz for liberada em cada estado (https://www.claro.
com.br/internet/5g).

A - Atividades Esportivas 
Que tal aproveitar as férias de julho com uma programação espe-
cial no Museu do Futebol? Então venha para o ‘Com a Bola Toda!’. 
Durantes os finais de semana do mês, serão oferecidas aulas e ativi-
dades recreativas gratuitas para todos os públicos. As clínicas serão 
acompanhadas por educadores físicos e monitores, e os participantes 
terão a oportunidade de entrar em contato com fundamentos de seis 
modalidades esportivas praticadas em equipe e com o uso de bola: 
Futebol de campo, Futebol de 5, Basquete, Vôlei, Rugby e Handebol. 
As atividades vão começar às 10h e vão até às 14h30, sendo que cada 
uma durará em torno de 30 minutos. Confira a programação completa 
em (www.museudofutebol.org.br).

B - Futebol Feminino
O Banco do Brasil e a Eleven Sports, maior plataforma de streaming 
esportivo do mundo, lançaram o projeto “Todas em campo”. A ini-
ciativa contempla um inédito ‘jogo das estrelas’ de futebol feminino, 
a ser realizado no final da temporada brasileira, em novembro, com 
as melhores atletas da primeira e segunda divisões do Brasileirão, 
eleitas pelo público através de votação virtual. “A iniciativa visa for-
talecer ainda mais a modalidade, dando visibilidade aos campeonatos 
femininos, com a criação de conteúdo relevante para redes sociais, 
e promovendo a conexão entre fãs e as craques dos gramados”, res-
salta Tadeu Figueiró, gerente executivo da Diretoria de Marketing 
e Comunicação do BB.

C - Negócios com Tecnologia
Com o intuito de discutir formas de alavancar os pequenos e médios 
negócios por meio da tecnologia, será promovido no próximo dia 7 (quinta 
feira), às 15 horas, o PME Summit, evento que conta com a realização do 
NINNA Hub. Os painéis: “Como usar automação na jornada de compra 
do seu cliente e vender mais” e “A jornada da experiência: a importância 
de envolver o consumidor”, apresentando cases e propostas que faci-
litem o atendimento, venda, fidelização do cliente e marketing para as 
empresas. Gratuito e aberto ao público, a atividade é direcionada para 
empreendedores individuais, pequenas e médias empresas e todos os que 
desejam se aprofundar no tema. Inscrições e mais informações:(https://
www.sympla.com.br/pme-summit__1622190).

G - Feiras Internacionais
Para ampliar a presença de empresas brasileiras nos negócios internacionais 
de diferentes segmentos, a ApexBrasil, em parceria com o grupo Messe 
Düsseldorf, lançou o Projeto +Feiras, que consiste em subsidiar até 90% 
os custos de participação das empresas em cerca de 150 feiras. As feiras 
mapeadas devem ocorrer em cerca de oito países, como Colômbia, Cingapura 
e Alemanha. São previstas a distribuição de cerca de 350 vagas em feiras 
internacionais de setores como Médico-Hospitalar, Cabos e Fios, Fundição e 
Metalurgia e Plástico e Borracha. Saiba mais em: (https://apexbrasil.com.br/).

H - Max Fashion  
A cidade de Santos foi escolhida para receber a nova seletiva do Max 
Fashion Tour, que objetiva encontrar novos talentos da moda. O evento, 
organizado pela agência de modelos Max Fama, acontece entre os próxi-
mos dias 8 e 10, no Centro de Convenções Blue Med Convention Center. 
Para participar da seleção será necessário fazer uma inscrição prévia no 
site (www.maxfama.com.br), na aba “Max Fashion Tour”. O candidato irá 
receber um e-mail de confirmação e, posteriormente, um contato telefônico, 
com a informação do horário e dia que ele deverá comparecer. O modelo 
assistirá uma palestra explicando como funciona o mercado artístico e 
passará por uma avaliação com os produtores da agência. 

I - Temporada de Cruzeiros
A temporada de cruzeiros 2022/2023 promete ser a maior dos últimos 
10 anos. Com a duração prevista de quase seis meses – 29 de outubro a 
20 de abril – contará com oito navios de cabotagem e 35 de longo curso 
navegando em águas nacionais. Costa Firenze, Costa Fortuna, Costa 
Favolosa, MSC Armonia, MSC Musica, MSC Fantasia, MSC Seashore 
e MSC Seaview. Serão as oito embarcações que partirão dos portos de 
Itajaí, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador e Santos e percorrerão por 160 
roteiros e 486 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires, Montevi-
déu e Punta del Este. Juntos, os navios ofertarão mais de 674 mil leitos, 
tornando possível ultrapassar os patamares de cruzeiristas embarcados 
na temporada 2019/2020, última realizada antes da pandemia. 

J - Projeto Inédito
Maior recordista de medalhas dos X-Games, oito vezes campeão mun-
dial de skate e atual campeão da Megarampa, o skatista brasileiro Bob 
Burnquist anunciou uma parceria inédita com o Banco do Brasil para 
o fomento do skate no país. O multicampeão vai realizar, através do 
seu instituto social, uma série de ações neste e no próximo ano - que 
vão desde projetos sociais, realização de eventos próprios, bem como 
apoio a eventos já existentes que promovam a imagem, a cultura, e a 
identidade legítima do skate junto a sociedade e skatistas. Além de ser 
o mais novo skatista patrocinado pelo BB, Bob vai atuar também como 
consultor e curador de projetos da instituição relacionados ao Skate.

www.netjen.com.br
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O IPC-S é calculado com base em preços 
coletados semanalmente em sete das 

maiores cidades do país.
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A parceria ajuda no 
cumprimento de me-
tas da Agenda 2030, 

plano de ação global com 17 
objetivos de desenvolvimen-
to sustentável e 169 metas 
de erradicação da pobreza.

O acordo permitirá que 
o BB expanda a oferta de 
empréstimo para projetos 
de energia renovável para 
as pessoas físicas e para as 
pessoas jurídicas na cate-
goria varejo pelos próximos 
dez anos. A AFD também 
destinou 300 mil euros para 
financiar projetos de coope-
ração técnica. 

O BB calcula que os 100 
milhões de euros, que equi-
valem a R$ 555 milhões no 
câmbio atual, gere 3,1 mil 
empregos. Esse investi-
mento, informa a instituição 

O acordo visa aumentar a oferta de empréstimo para projetos 
de energia renovável para as pessoas físicas e jurídicas na 

categoria varejo.

Cobrado sobre operações de crédito e de câmbio, o Im-
posto sobre Operações Financeiras (IOF) está sendo usado 
por criminosos para enganar tomadores de empréstimos. 
A Receita emitiu um alerta sobre estelionatários que se 
passam por supostas empresas para condicionar a liberação 
do crédito ao pagamento antecipado de IOF via Pix.

Os fraudadores fornecem documentos falsos de notificação 
e de arrecadação que induzem o cidadão a recolher taxas 
inexistentes para a liberação do dinheiro. A vítima repassa o 
suposto IOF por meio de transferências Pix para pessoas físicas.

A Receita  informa que jamais fornece dados para reco-
lhimento de tributos ou de taxas via transferência e que os 
servidores do Fisco não prestam serviços de empréstimo à 
população nem entram em contato para cobrar pagamentos.

Embora alguns tributos possam ser pagos via Pix, a Receita 
esclarece que o IOF só pode ser quitado por meio de Darf, 
pago pela instituição que concede o empréstimo, não pelo 
tomador. Caso desconfie ser vítima de um golpe, o cidadão 
deve procurar a polícia, munido de todas as provas possíveis, 
e registrar um boletim de ocorrência (ABr).
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BB e agência francesa 
liberam 100 milhões de euros 

para energia renovável
Os desenvolvedores de energia renovável ganharão um incentivo para terem acesso a recursos. O 
Banco do Brasil (BB) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) assinaram um contrato para 
viabilizar a liberação de 100 milhões de euros em financiamentos para projetos no setor

pliar as parcerias com a 
AFD nos próximos anos. 
Em maio, durante o con-
gresso Mercado Global de 
Carbono, o BB e a AFD fir-
maram um memorando de 
entendimentos que prevê 
novas oportunidades de 
financiamentos a estados e 
municípios. 

As l inhas de crédito 
para os governos locais se 
concentrarão em projetos 
de infraestrutura de sane-
amento, incluindo o trata-
mento de esgoto e resíduos 
sólidos, energia renovável 
e eficiência energética, 
transporte limpo, mobili-
dade urbana, transição da 
infraestrutura para cidades 
inteligentes e adaptação a 
mudanças climáticas, saú-
de e educação (ABr).

financeira, evitará a emissão 
de cerca de 113 mil toneladas 
de gás carbônico por ano. 
Atualmente, o BB aplica 
cerca de R$ 300 bilhões em 
projetos de sustentabilidade 
ambiental e social. 

Em relação ao setor de 
energia renovável, o banco 
destina cerca de R$ 10 bi-
lhões para essa finalidade e 
tem como meta emprestar 
R$ 15 bilhões até 2025. A 
instituição pretende am-

IPC-S recua em quatro capitais de 
maio para junho

al, ao passar de 0,50% em maio para 
0,67% em junho.

O aumento da taxa foi puxado 
por três capitais. A maior alta foi 
observada em Brasília: 1,33 pon-
to percentual, ao passar de uma 
deflação (queda de preços) de 
0,14% para uma inflação de 1,19% 
no período. 

Também tiveram altas na taxa as ci-
dades de Belo Horizonte (0,80 ponto 
percentual, ao passar de 0,12% para 
0,92%) e Porto Alegre (0,58 ponto 
percentual, ao passar de 0,34% para 
0,92%). O IPC-S é calculado com base 
em preços coletados semanalmente 
em sete das maiores cidades do país 
(ABr).

Alerta para golpe do falso IOF antecipado via Pix

O Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) recuou em quatro 
das sete capitais pesquisadas pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), de 
maio para junho. A maior queda foi 
registrada no Rio de Janeiro, já que 
a inflação caiu 0,46 ponto percentual 
no período, ao passar de 0,51% para 
0,05%. 

Outras quedas foram registradas 
no Recife (-0,27 ponto percentual, 
ao passar de 1,28% para 1,01%), 
São Paulo (-0,23 ponto percentual, 
ao passar de 0,54% para 0,31%), 
Salvador (-0,09 ponto percentual, ao 
passar de 1,15% para 1,06%). Apesar 
disso, o IPC-S nacional, divulgado na 
semana passada subiu 0,17 percentu-
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OpiniãO
A tendência do  

mercado de aluguéis

A cultura de uma 
determinada região 
é responsável por 
ditar boa parte dos 
costumes e hábitos da 
sociedade. 

Desde alimentação, 
vestimenta, mora-
dia - quase tudo 

tem como origem a questão 
cultural. Quando pensamos 
em consumo isso não é 
diferente. Aqui no Brasil, 
por exemplo, nossa forma 
de adquirir bens está muito 
atrelada a ser, de fato, “dono 
de coisas”. 

Quando observamos como 
pessoas de outras regiões 
lidam com essas questões, a 
exemplo de Estados Unidos 
e Europa, percebemos que 
lá, culturalmente, o aluguel, 
leasing e a assinatura de 
bens é muito mais popular, 
ao passo que em nosso país 
ainda enfrentamos algumas 
resistências. No entanto, 
visto os inúmeros benefícios 
que o mercado de aluguel 
proporciona, por quanto 
tempo mais essa resistên-
cia deve durar? A meu ver, 
pouco.

Passamos a perceber, 
mesmo que timidamente, 
algumas mudanças no ato 
de consumir entre os bra-
sileiros. Podemos trazer 
como exemplo o mercado 
de automóveis. Os veículos 
não estão atrelados somente 
à eficiência de locomoção, 
mas também ao status de 
uma pessoa, pois cultural-
mente são objetos de desejo. 
Quem nunca ouviu alguém 
falar que sonha em ter o seu 
próprio carro?

Pois é, acontece que 
números divulgados pela 
ABLA (Associação Bra-
sileira das Locadoras de 
Automóveis), demonstram 
uma alta no índice de alu-
guel de carros nos últimos 
5 anos, com destaque para 
2021, que apresentou cres-
cimento de quase 13%, e 
não para por aí. De acordo 
com o Renavam, as vendas 
de veículos caíram 38,9% 
de dezembro de 2021 para 
janeiro de 2022, durante 
picos elevados da pandemia 
da Covid.

É de conhecimento geral 
que um automóvel é um 
investimento caro e que isso 
também pode ser motivo 
para o aumento na busca por 
aluguéis, contudo, também 
temos o caso de artigos 
mais acessíveis e rotineiros, 
como as roupas, e eu não 
estou falando de vestidos 
de debutante ou ternos de 
corte italiano para ocasiões 
especiais.

O mercado de aluguel de 
roupas já é uma realidade 
em diversas empresas, e isso 
ocorre porque as pessoas 
têm percebido que alugar 
é muito mais acessível, 
rápido, e sustentável. Uma 
consultoria publicada pelo 
Wall Street Journal e reali-
zada pela GlobalData Retail 
apontou que esse segmento 
faturou US$ 1 bilhão em 

2021, e que esse número 
deve superar os US$ 2,5 
bilhões em 2023. Um case 
de sucesso que também 
traduz bem o crescimento 
da tendência de aluguel pelo 
mundo é o da Airbnb, que 
é um serviço online comu-
nitário, no qual as pessoas 
anunciam, encontram e re-
servam acomodações para 
hospedagem.

Segundo dados da Airdna, 
consultoria que analisa da-
dos do mercado de aluguéis 
de curto prazo, as listagens 
de imóveis ativos globais da 
Airbnb aumentaram 2,5% 
em fevereiro de 2021 em 
comparação a 2020. Glo-
balmente, havia mais de 5,4 
milhões de anúncios ativos 
no Airbnb. Isso significa que 
no período em que esses 
números foram divulgados, 
a empresa tinha 63% a mais 
de unidades disponíveis 
para aluguel do que as redes 
de hotéis Marriott, Hilton 
e IHG.

Logicamente por estar 
muito atrelado à hospeda-
gem de viajantes, a startup 
sofreu com a pandemia por 
conta da impossibilidade de 
se viajar, tendo que demitir 
cerca de 25% do seu quadro 
de colaboradores. Porém, 
durante o período, cresceu 
a busca por locais com maior 
espaço vital, mais quartos e 
em destinos mais remotos, 
onde foi possível praticar 
o distanciamento social e 
isso permitiu um melhor 
desempenho quando com-
parado com formas mais tra-
dicionais de hospedagem, 
mostrando o quão flexível 
é o mercado de aluguéis.

Outro ponto forte a favor 
do mercado de aluguéis 
são todas as vantagens 
ecológicas que ele propor-
ciona, afinal, quanto mais os 
produtos circularem entre 
diversas pessoas, menor vai 
ser a taxa de descarte. Um 
exemplo que eu posso dar 
é justamente a da locação 
de equipamentos eletrô-
nicos, mercado que tenho 
acompanhado de perto há 
muitos anos. 

Em 2019, o Brasil foi clas-
sificado como quinto país 
que mais descarta resíduos 
eletrônicos, e este é um 
gargalo que o mercado de 
aluguel de equipamentos 
de TI pode ajudar a solu-
cionar. O debate ecológico 
tem se mostrado cada 
vez mais presente e mais 
pautado pela população, 
e isso logicamente afeta o 
comportamento da pessoa 
quando ela assume o papel 
de consumidor. 

Como os números acima 
nos mostraram, o mercado 
de aluguéis não apenas é 
eficiente para os negócios, 
uma vez que movimenta 
quantias gigantescas, como 
também pode ser nossa 
melhor opção quando pen-
samos em sustentabilidade.

 
(*) - Formado na Graded School, 

cursou RI na ESPM e MBA na FGV, 
é co-fundador e CEO da Plugify, 

startup de Hardware as a Service que 
simplifica TI para empresas  

(https://plugify.com.br/).

Alexandre Gotthilf (*)

Criminosos: mais um perigo no 
mundo das criptomoedas

O FBI adicionou a búlgara Ruja Ignatova, conhecida como Cryptoqueen – em português Criptorainha 
- à sua lista dos dez criminosos mais procurados, oferecendo uma recompensa de US$ 100 mil como 
recompensa por informações que levem à sua prisão.

Vivaldo José Breternitz (*)

Em 2014, Ignatova criou o One-
Coin, um esquema de pirâmide 
que chegou a movimentar US$ 

4 bilhões. Ela viajava pelo mundo 
apresentando o OneCoin como uma 
criptomoeda que mataria o Bitcoin. 

No entanto, o FBI descobriu que 
Ignatova simplesmente desviava 
o dinheiro que os investidores lhe 
confiavam e que o OneCoin não era 
suportado por nenhuma estrutura 
tecnológica similar ao blockchain, 
que processa as transações com o 
Bitcoin.

Os Estados Unidos emitiram 
um mandado de prisão contra 
Ignatova em 2017, ocasião em 
que ela desapareceu, tendo sido 
vista depois em lugares como os 
Emirados Árabes Unidos, Bulgária, 
Alemanha, Rússia, Grécia e Euro-

Konstantin, que havia assumido 
o OneCoin na ausência dela, foi 
preso e se declarou culpado de 
lavagem de dinheiro e fraude. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

pa Oriental. O FBI disse acreditar 
que ela viaja acompanhada por 
guardas armados e que talvez 
tenha feito uma cirurgia plástica 
para alterar sua aparência.

Em 2019 o irmão de Ignatova, 
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opção pela New Space aconteceu por conta da empresa atender a vários 
dos critérios pré-estabelecidos.

C6 Bank prorroga inscrições para programa 
de capacitação e contratação em tecnologia

@Para reforçar o compromisso com a diversidade e inclusão, o C6 Bank 
lança nova edição de seu programa de contratação e capacitação 

em tecnologia, o Tech Up, exclusiva para pessoas com deficiência. Os 
selecionados vão trabalhar com desenvolvimento backend e há vagas tanto 
para atuar presencialmente, em São Paulo, quanto para home office, caso 
haja participantes de outras cidades. Não é necessário ter experiência 
em desenvolvimento de tecnologia para se candidatar. Além de paixão 
por tecnologia, o C6 Bank busca profissionais que tenham alinhamento 
com a cultura do banco e estejam dispostos a aprender. As inscrições 
para o TechUp vão até 8 de julho e devem ser feitas exclusivamente 
pelo site da 99jobs. Após a conclusão do processo seletivo, a previsão 
para início dos profissionais no programa é em outubro (https://99jobs.
com/c6-bank/jobs/232714).

Natura &Co abre mais de 170 vagas para 
Programa Aprendiz

@O grupo Natura &Co, o quarto do mundo no setor de beleza e 
cuidados pessoais, está comprometido em garantir a criação de 

condições que permitam maior inclusão e diversidade na organização. 
Neste ano, o grupo promoverá um processo seletivo 100% digital 
para contratação de aprendizes, com o apoio da Taqe - plataforma de 
recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de 
fit cultural e gamificação. O Programa Aprendiz tem como propósito 
contribuir com o desenvolvimento integral dos aprendizes por meio 
de capacitação profissional focada em enriquecer e desenvolver suas 
habilidades ao longo da sua jornada em Natura &Co além de adquirir 
mais conhecimento sobre o mercado de trabalho. O processo de atração 
e seleção tem como objetivo contratar mais de 50% de pessoas que se 
autodeclarem negras e residam em comunidades do entorno das unidades 
da empresa, nas cidades de São Paulo, Cajamar, Benevides e Itupeva. 

Siemens e Fatec Jundiaí convocam para o 
vestibular do novo curso de Tecnologia em 
Sistemas Embarcados

@Empresa especializada em tecnologia e inovação, a Siemens uniu-se à 
Fatec Deputado Ary Fossen, localizada em Jundiaí, São Paulo (mesma 

região onde se encontra a localidade industrial Jundtech), para fomentar o 
curso novo de Tecnologia em Sistemas Embarcados. A companhia acredita 
que tem responsabilidade na disseminação do conhecimento na socieda-
de e a interação com o universo acadêmico faz parte deste universo. As 
inscrições para o vestibular podem ser feitas até o dia 7 de julho de 2022, 
às 15h, no site da Fatec. O curso foi criado para atender a demanda por 
profissionais que tenham conhecimento em Indústria 4.0, Dispositivos 
Inteligentes, Internet das Coisas (IoT), Robótica, Inteligência Artificial, 
Redes e Computação em Nuvem, entre outras atividades tecnológicas em 
ascensão no mercado de trabalho. O Tecnólogo em Sistemas Embarcados 
formado pela Fatec poderá desenvolver projetos de automação, eletrônicos 
ou computacionais, atuar em assistências técnicas e consultorias, entrar 
no setor automotivo, de controle e automação, trabalhar em empresas 
de equipamentos de segurança e automação residencial, comercial e 
industrial, na indústria, comércio e serviços em geral, organizações não-
-governamentais e órgãos públicos, institutos, centros de pesquisa, insti-
tuições de ensino e até mesmo empreender seu próprio negócio (https://
www.vestibularfatec.com.br/home/).

Inscrições abertas para a especialização 
médica do Hapvida NDI e IDOMED

@Estão abertas as inscrições para o primeiro programa de especiali-
zação médica oferecido em parceria do Hapvida NDI, maior sistema 

de saúde suplementar do país, com o Instituto de Educação Médica 
(IDOMED), do grupo educacional YDUQS. Os interessados devem 
cadastrar seus dados no site especializacao.idomed.com.br e enviar a 
documentação exigida, como diploma de graduação e documento de 
identidade. Após efetuar a inscrição, o candidato passa por um pro-
cesso seletivo composto por duas etapas: prova online com questões 
objetivas e discursivas e, posteriormente, entrevista com o médico su-
pervisor da especialidade e análise de currículo. Inédita no mercado de 
saúde, a especialização seguirá o mesmo padrão da residência médica 
no que tange à carga horária e ao conteúdo programático, e ainda vai 
proporcionar aos participantes aprendizados sobre gestão e liderança 
no mercado de saúde.

i4pro tem 15 vagas abertas nas áreas de 
tecnologia e negócios

@A i4pro, empresa líder em soluções tecnológicas para o mercado 
segurador, está em constante crescimento e tem vagas abertas nas 

áreas de tecnologia e negócios. A companhia, que conquistou o selo 
Great Place to Work no ano passado, está com 15 novas posições em 
aberto para trabalho híbrido ou 100% remoto, todas com contratação em 
regime CLT. A empresa acredita que seguro pode ser simples e busca por 
pessoas apaixonadas por tecnologia que ajudem a desenvolver soluções 
inovadoras para transformar o mercado segurador (https://i4pro.gupy.io/).  

Fujitsu do Brasil abre vagas de trabalho para 
áreas de TI e Administrativo

@A Fujitsu do Brasil, empresa japonesa líder em tecnologia da infor-
mação e comunicação (TIC), abre cinco novas oportunidades de 

trabalho para as áreas de TI e também de Administração. As contratações 
fazem parte do planejamento estratégico de expansão da empresa no país 
e formação de profissionais. “A companhia cresce de forma sustentável 
em todo planeta e no Brasil não é diferente. Precisamos de profissionais 
qualificados para nos ajudar a enfrentar os desafios da Transformação 
Digital juntos aos nosso clientes”, afirma Aline Gobbi, Head de Recursos 
Humanos da Fujitsu do Brasil (https://www.fujitsu.com/).

Upstream abre vagas para dobrar equipe no 
Brasil

@A Upstream, especialista global em automação de mobile marketing, 
abre vagas de emprego para reforçar sua equipe no Brasil. A empresa, 

que atua há 15 anos no país, está contratando profissionais para suprir 
a crescente demanda gerada pelo aquecimento do comércio eletrônico. 
Com a expansão de suas atividades locais, a companhia pretende dobrar 
sua equipe até o final do ano. As vagas são para os cargos de executivo 
de conta, gerente de conta, gerente de projetos, representante do su-
cesso do cliente, analista financeiro de e-commerce e representante de 
desenvolvimento de negócios interno. A companhia oferece modelo de 
trabalho híbrido e diversos benefícios, como seguro de saúde privado, 
auxílio transporte e vale-refeição. Para se candidatar, os interessados 
devem preencher uma ficha de inscrição e enviar um currículo, ambos 
em inglês, neste link: https://apply.workable.com/upstream/#jobs.

WSO2 é nomeada líder em dois relatórios 
Grid “G2 Summer 2022”

@A WSO2, líder em tecnologia para transformação digital, anuncia 
que dois de seus produtos foram reconhecidos como líderes pelo 

G2, o maior e mais confiável marketplace de software do mundo. O WSO2 
API Manager foi nomeado Líder no ‘Summer 2022 G2 Grid Report’ em 
Gerenciamento de API, enquanto o WSO2 Identity Server foi nomeado 
Líder em Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM, na sigla em in-
glês). Os produtos do quadrante Líder têm altos índices de satisfação dos 
usuários G2, bem como uma presença substancial no mercado. Entre os 
usuários que avaliaram o WSO2 API Manager ou o WSO2 Identity Server, 
100% classificaram os produtos com quatro ou cinco estrelas. Além disso, 
100% dos usuários acreditam que o WSO2 Identity Server está indo na 
direção certa, e 97% dos usuários dizem que o WSO2 API Manager tam-
bém está no caminho correto (https://wso2.com/?utm_source=pr&utm_
medium=pr&utm_campaign=pr_g2_grid_leaders_220629).

Parceria estratégica para a guarda 
profissional de mídias backup

@Na era digital, zelar pela segurança dos dados é algo primordial. 
Esse mantra do mundo corporativo se faz cada vez mais presente 

no dia a dia, principalmente no que se refere à gestão de backups. Sob 
o risco de serem danificados ou extraviados, há a necessidade de que 
o armazenamento ocorra de maneira profissional, com estrutura que 
garanta a preservação total dos arquivos. O Aeroporto Internacional de 
Viracopos, eleito o melhor do Brasil em 2021 na categoria acima de 10 
milhões de passageiros/ano pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), segue 
à risca essa estratégia, com o diferencial de contar com um parceiro para 
a prestação do serviço. O gerente de Segurança da Informação e de TI 
da companhia, Guilherme Dalto, conta que havia uma demanda do seu 
time para a guarda das fitas, compostas pelo riquíssimo acervo histórico 
de áreas diversas como RH, comercial, jurídico etc., e que antes ficavam 
armazenadas internamente. “As informações contidas são vitais para a 
nossa operação, por isso, nós tínhamos a preocupação de salvaguardá-las 
em um local que fosse mais distante e mais seguro”, explica o executivo 
de Viracopos. Após uma primeira experiência mal sucedida com outro 
fornecedor, abriram processo para contração de um novo parceiro e a 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: FABIO GONSALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Jussara - BA, no dia (19/12/1979), estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Gonsalves de 
Souza e de Laura Fideles de Souza. A pretendente: ADRIANA CARNEIRO SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Imperatriz - MA, no dia (06/02/1984), estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Abdias Machado Silva e de Angela Maria Carneiro Silva.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: DEIVISON BARBOSA DA SILVA, profissão: cobrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 19/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Ribeiro da Silva e de Agda de 
Cassia Barbosa Silva. A pretendente: JESSICA PEREIRA BORGES, profissão: atenden-
te, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natalino Borges e de 
Enedina Pereira Borges.

O pretendente: ANDRE PEREIRA, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, natura-
lidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleide Pereira da Silva. A pretendente: MARCIA MARIA 
DOS SANTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Arapiraca, AL, data-nascimento: 22/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eronildes Santos e de Maria Regina dos Santos.

O pretendente: NILTON XAVIER DUTRA, profissão: ajudante geral, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Itarantim, BA, data-nascimento: 18/11/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulino Xavier Oliveira e de Ana Alves Dutra. A 
pretendente: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: em Itarantim, BA, data-nascimento: 16/07/1968, residente e domici-
liada em Itarantim, BA, filha de Julio Martins de Oliveira e de Josenita Morais.

O pretendente: ALEX DANTAS DA SILVA, profissão: técnico de multiskill e telecomunica-
ções, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Idenilton Dantas da Silva e 
de Francineide Maria Dantas. A pretendente: KAREN CRISTINA TUTTNER, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mirian Tuttner.

O pretendente: GILBERTO FIRMINO DA SILVA, profissão: técnico de gasoterapia, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Selia Firmina da Silva. 
A pretendente: FABIANA DE JESUS PEREIRA, profissão: líder de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 01/01/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de João dos Reis Pereira e de Aurelina 
Maria de Jesus Pereira.

O pretendente: JOSÉ PAULO ALBUQUERQUE DE PAIVA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 18/12/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pinto de Paiva e de Maria 
Nunes de Albuquerque. A pretendente: MILENA DOS SANTOS BAZILIO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Cotia, SP, data-nascimento: 31/05/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Silva Bazilio e de 
Elaine Cristina dos Santos.

O pretendente: SANDRO DOS SANTOS FERRAZ, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
30/03/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sivaldo Nunes 
Ferraz e de Maria Jose dos Santos. A pretendente: HELENA FERREIRA DE SOUSA, 
profissão: auxiliar geral, estado civil: solteira, naturalidade: em São Benedito, CE, data-
nascimento: 21/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Deusa Ferreira de Luna.

O pretendente: FELIPE BARBOSA SANTOS, profissão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 30/04/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Brito dos Santos e de Paula 
Barbosa da Conceição. A pretendente: SABRINA GASPAR DE AZEVEDO, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 18/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sameck 
Franco de Azevedo e de Ana Paula Gaspar de Azevedo.

O pretendente: ADEILDO JOSE DE LIMA JUNIOR, profissão: tosador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 17/12/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeildo Jose de Lima e de Ladjane Maria da Silva. 
A pretendente: JOYCE DE AQUINO NASCIMENTO, profissão: assistente administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 27/09/2000, residente 
e domiciliada em Monte Mor, SP, filha de Francisco Gomes do Nascimento Neto e de 
Rosângela de Aquino Nascimento.

O pretendente: DIOGO DA SILVA CAMPOS, profissão: azulejista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Baixa Grande, BA, data-nascimento: 26/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Sampaio Campos e de Berenice da Silva 
Leite. A pretendente: GÉSSICA ALVES DE SANTANA DA CRUZ, profissão: auxiliar 
de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: em Baixa Grande, BA, data-nascimento: 
03/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Normandio 
Silva da Cruz e de Rubenice Alves de Santana.

O pretendente: KLINGER NASCIMENTO, profissão: conferente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Luiz Leandro do Nascimento e de Maria de 
Fátima dos Santos Nascimento. A pretendente: PRISCILA GONÇALVES LINS, profissão: 
confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
02/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademilton 
Oliveira Lins e de Abelícia Gonçalves Silva.

O pretendente: IGOR PIRES MAGALHÃES, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdonilo Teixeira Magalhães e de Vilma Donizeti 
Pires. A pretendente: BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: analista de recursos 
humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em Várzea Paulista, SP, data-nascimento: 
11/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Messias de 
Oliveira e de Marcia Pereira Faustino de Oliveira.

O pretendente: ELIAS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em José da Penha, RN, data-nascimento: 25/08/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Antônio Mâncio do Nasci-
mento e de Andrelina Maria do Nascimento. A pretendente: ELENICE GOMES DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 
02/05/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira 
da Silva e de Eliza Gomes da Silva.

O pretendente: ERICK BARROS DE SOUZA, profissão: aeroviário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 10/10/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Airton Irineu de Souza e de Maria 
Aparecida Barros. A pretendente: JUSSARA DOS SANTOS DE LIMA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
11/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira 
de Lima e de Maria Cremilda Heleno dos Santos.

O pretendente: CRISTIAN CHARLES GONÇALVES POLVORA, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, 
data-nascimento: 22/06/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Polvora Filho e de Anita Gonçalves Domingues. A pretendente: BARBARA 
MARTINS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Francisco 
Morato, SP, data-nascimento: 26/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Vieira da Silva e de Solange Alves Martins.

O pretendente: MAURO APARECIDO DE SOUSA, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 05/11/1959, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Leonel de Sousa e de Ana 
Aparecida Pimenta de Sousa. A pretendente: JOANA MARQUES DE ARAUJO NETA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nasci-
mento: 13/07/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Marques de Araujo.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: OLGERTT JEFFERSON RADOMINSKI, nascido em Prudentópolis, PR, 
no dia (03/10/1996), profissão estudante, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Radominski e de Vera Lucia Palczuk. A 
pretendente: BO HAN, nascida na China, no dia (16/03/1995), profissão do lar, estado 
civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Fengchen 
Han e de Lianmei Qu.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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: ÉVERTON CANOTILHO SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Pereira Santos e de Berenice Canotilho Santos. 
A pretendente: ADRIANA GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão recep-
cionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Jacinto da Silva e de Quitéria Gonçalves de Melo.

O pretendente: FELIPE ALVES ROCHA SILVA, estado civil divorciado, profissão barbeiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/10/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Creuzinho Rocha Silva e de Silvoneide Alves Rocha 
Silva. A pretendente: THAIS DE ALMEIDA NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/06/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Vieira Nogueira e de Ana Maria de Almeida.

O pretendente: SERGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Ferreira da Silva e de Lilian Martins Secafim. 
A pretendente: JULIANA DA CRUZ SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Coluna, MG, no dia (16/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Eriberto Silva e de Meiranice Aparecida da Cruz Silva.

O pretendente: THIAGO BERNARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1999), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sueli Bernardo dos Santos. A pretendente: 
GIOVANNA ARLINDA MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão cuidadora 
de criança, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Maceno de Souza e de Diana Moreira de Souza.

A pretendente: KATIA DE ALMEIDA PAZ, estado civil solteira, profissão assistente administra-
tiva, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlos Gustavo da Paz e de Rosana Simões de Almeida Paz. A pretendente: 
PRISCILA DOS ANJOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/08/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osorio Sebastião da Silva e de Elza de Jesus Baptista dos Anjos da Silva.

O pretendente: MATEUS SOARES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Novo Cruzeiro, MG, no dia (15/11/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares de Jesus e de Maria de Lourdes 
Pereira Teles. A pretendente: CARINA AGOSTINHO PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Albino Agostinho Pereira e de Maria Teles Pereira.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE NUNES MOREIRA, estado civil solteiro, 
profissão mecânico de ar condicionado, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1999), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo da Silva Moreira 
e de Adriana de Cacia Nunes da Silva Moreira. A pretendente: KELLY CRISTINA CAR-
VALHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (19/01/2004), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joel 
Miranda dos Santos Junior e de Luana Pinto Carvalho.

O pretendente: CLEBER FARIAS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em Sumé, PB, no dia (19/02/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei de Araujo e de Cacilda Lanusa Farias de Araujo. 
A pretendente: JOYCE MORAES BERTO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Almiro Soares Berto e de Neide Moraes Berto.

O pretendente: JOSIMAR JOSÉ RAMOS VIEIRA, estado civil solteiro, profissão maitre, 
nascido em Camamu, BA, no dia (29/11/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Raymundo da Conceição Vieira e de Crispina Conceição Ra-
mos. A pretendente: ALINE LETICIA DA SILVA MARTINS, estado civil solteira, profissão 
designer gráfica, nascida em Suzano, SP, no dia (01/06/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Martins dos Santos e de Mirtes Maria da Silva.

O pretendente: KAUE BERNARDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edinalva Bernardo de Souza. A pretendente: MARIA 
THALIA DA COSTA SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcelo Ramos dos Santos e de Elaine Demezio da Costa Santos.

O pretendente: DEYNISON ALBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Santo André, SP, no dia (15/06/1986), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva e de Emilia Celia Cambuy. 
A pretendente: REINALDA BARROS FERREIRA, estado civil solteira, profissão opera-
dora de telemarketing, nascida em Bom Conselho, PE, no dia (14/03/1992), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Luzia de Barros Lima.

O pretendente: ELIAS DE PAULA NESTOR, estado civil solteiro, profissão chaveiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Geraldo Nestor e de Maria da Conceição de Paula. A pretendente: 
GABRIELA ROSA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Domingos Teixeira de Souza e de Edna Maria Rosa Barbosa.

O pretendente: JOÃO NUNES DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão dobrador 
de chapas, nascido em Canápolis, BA, no dia (04/06/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Pereira de Souza e de Maria Avani da Silva 
Nunes. A pretendente: DANIELA SALES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
lavradora, nascida em Canápolis, BA, no dia (10/01/1998), residente e domiciliada em 
Canápolis, BA, filha de João Maria de Oliveira e de Maria Elení Sales de Oliveira.

O pretendente: DAVI COSTA MOTA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (06/04/2000), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ivan da Mota e de Alessandra Aparecida Costa Alves. A pretendente: LARISSA 
ELLEN BATISTA VIANA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo André, 
SP, no dia (22/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ricardo da Silva Viana e de Simone Batista.

O pretendente: JONATHAN WILLIANS MARTINS, estado civil solteiro, profissão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1993), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Ana Paula Martins. A pretendente: PALOMA 
MONTEIRO DE MELO, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/05/2000), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Leodecio Rodrigues de Melo e de Claudia Pereira Monteiro.

O pretendente: VALDERI DE SOUZA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Tauá, CE, no dia (08/06/1963), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Bosco da Silva e de Severina de Souza Silva. A pretendente: 
ROSA PEREIRA DE OLANDA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Arneiroz, CE, no dia (24/06/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cipriano Bezerra de Olanda e de Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: MATHEUS ELESBÃO SOUZA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Bernadino Souza Filho e de Luzinete Elesbão. A pretendente: 
BIANKA VICENTE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Fernando dos Santos e de Márcia Vicente Silva dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Araci, BA, no dia (24/06/1995), residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, filho de Angelino da Silva e de Josefa Jesus Santana. A pretendente: 
SIMONE SOUSA DE SÃO PEDRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Araci, BA, no dia (03/09/1998), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de José Augusto de São Pedro e de Leocadia Jesus de Sousa.

O pretendente: WELLINGTON RICARDO MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão açougueiro, nascido em Carapicuiba, SP, no dia (19/09/1990), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Moreira da Silva e de Zuleica 
Cristina Moreira da Silva. A pretendente: MARIA DA PIEDADE DE MELO OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Anadia, AL, no dia (11/06/1982), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Satirio de Oliveira e de 
Luzia Correia de Melo Oliveira.

O pretendente: DANIEL DE ARAUJO MAURICIO, estado civil solteiro, profissão su-
pervisor administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1999), residente e 
domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Aparecido Mauricio e de Elaine 
Almeida de Araujo Mauricio. A pretendente: RAFAELLA FIENGO, estado civil solteira, 
profissão jovem aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/2000), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Wagner Fiengo e de Elaine de 
Fatima de Almeida Dias Fiengo.

O pretendente: VALDIR RODRIGUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Chapada do Norte, MG, no dia (27/07/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues de Sousa e de Corina Carvalho. 
A pretendente: PRISCILA DE JESUS, estado civil solteira, profissão operadora de 
montagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/08/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erivaldo de Jesus e de Marinalva Alves de Jesus.

O pretendente: WELLINGTON AUGUSTO DAMASCENO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão administrador financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1994), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ednei Cicero Ananias da Silva 
e de Ana Cristina Damasceno da Silva. A pretendente: CAROLINE ESTRELA SOARES, 
estado civil solteira, profissão analista de qualidade, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(30/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Batista 
Soares e de Maria Estrela Dantas Soares.

O pretendente: EDUARDO DE LIMA CAPISTRANO, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1991), residente e domici-
liado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Jussara de Lima Capistrano. A pretendente: 
RAFAELA JANAINA NEVES DE MATOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/04/1994), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de Gerson de Matos e de Lindinaura das Neves.

O pretendente: RONY CARDOSO, estado civil divorciado, profissão controlador de 
qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jessé Cardoso e de Rosemeire Sales da Silva 
Cardoso. A pretendente: MARIANNE FERREIRA CARDOSO, estado civil solteira, pro-
fissão assistente de eventos, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro da Silva Cardoso e de Elcia 
Gomes Ferreira Cardoso.

O pretendente: VALDECIR BARBOSA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão azule-
gista, nascido em Moreira Sales, PR, no dia (01/05/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Salustiano Bispo da Cruz e de Margarida Barbosa da Silva. 
A pretendente: ELIZANGELA BERNARDINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em Recife, PE, no dia (19/02/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Bernardino da Silva e de Josefa Bernardino da Silva.

O pretendente: LUCAS ANDRADE FREIRES, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1995), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Manoel Ananias Freires e de Maria Duceu Andrade 
Nogueira. A pretendente: JÉSSICA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
analista de departamento pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/08/1993), 
residente e domiciliada na Vila Clara, São Paulo, SP, filha de Gilvan Cicero da Silva e de 
Maria Vera Lucia Carneiro dos Santos.

O pretendente: LEONARDO BRAGA CELESTINO, estado civil solteiro, profissão con-
sultor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Candido Celestino e de Rosana Batista 
Braga. A pretendente: MARIA EDUARDA CAMARA FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/11/2001), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luciana Camara Ferreira Silva.

O pretendente: MAURICIO APARECIDO SILVA FIGUEIRA, estado civil solteiro, profissão 
apontador, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (16/10/1996), residente e domiciliado 
no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Aparecido Silva Figueira e de Dulci-
neia Aparecida de Oliveira Figueira. A pretendente: MARIA VÂNIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão babá, nascida em Atalaia, AL, no dia (03/09/1979), residente e 
domiciliada no Itaim Paulista, São Paulo, SP, filha de Euclides José da Silva e de Maria 
Nazaré da Silva.

O pretendente: MARCELO FLÁVIO BORGES VIEIRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Gomes Vieira e de Shirley Apa-
recida dos Santos Borges Vieira. A pretendente: DANIELLA MENDES SILVA, estado civil 
solteira, profissão analista de fraude, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Daudete Silva e de Cintia 
dos Santos Mendes Silva.

O pretendente: FELIPE BRAGANTE, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/11/2001), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Adriano Bragante e de Andrea Alexandre Gomes. A pretendente: EVELLYN 
WANDA MELO DE AZEVEDO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP, no dia (30/03/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eduardo Neudl de Azevedo e de Maria Josefa de Melo.

O pretendente: EMERSON SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ataide dos Santos e de Ilda Maria da Silva dos Santos. A pretendente: 
EMMYLYN FREITAS SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Soares da Silva e de Sonia Aparecida de Freitas Silva.

O pretendente: JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gilson Santos de Oliveira e de Sirlei Benedito 
Silva de Oliveira. A pretendente: JULIA DAS GRAÇAS PEIXOTO, estado civil solteira, 
profissão recepcioniosta, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/2002), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Uilliam da Silva Peixoto e de Joelma 
Santos das Graças.

O pretendente: PAULO HENRIQUE BRITO COELHO, estado civil divorciado, profissão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Coelho de Paulo e de Cleide Brito da Silveira. A 
pretendente: MICHELLE DE LIMA CALDEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João dos Reis Caldeira e de Mirian Fernandes de Lima.

O pretendente: SIDNEI JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira dos Santos e de Ana Rosa de Jesus. A preten-
dente: REGINA APARECIDA ALVES BATISTA, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida em Alto Piquiri, PR, no dia (16/03/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Andre José Batista e de Aldenora Alves do Nascimento Batista.

O pretendente: OSVALDO DE SÃO PEDRO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de pedreiro, nascido em Araci, BA, no dia (25/07/1983), residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Manoel de Jesus e de Lucia Valeriano de São 
Pedro. A pretendente: JOANA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Araci, BA, no dia (31/01/1987), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filha de Carlos Fideles da Cruz e de Dionisia Valeriano de São Pedro.

O pretendente: ALMIR ROGÉRIO SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Dias de Andrade e de Maria das Graças Gomes 
da Silva. A pretendente: ADRIANA APARECIDA BISPO DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de classe, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Bispo dos Santos e 
de Jorgina Izabel da Cruz Santos.

O pretendente: WANDERLEY ALEXSANDRO ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Araujo Chaves e de Maria do Socorro Araujo. A 
pretendente: NATHALIA CRISTINA LUCAS DE PAULA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Clodoaldo Aparecido de Paula e de Sandra Cristina 
Lucas de Jesus.

O pretendente: DIONISIO BAZILIO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em Porto Seguro, BA, no dia (04/11/1961), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Bazilio de Jesus e de Izabel Abade de Jesus. A 
pretendente: LUCIENE FLOR DA SILVA, estado civil divorciada, profissão doméstica, 
nascida em Areia, PB, no dia (20/04/1964), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Genario Flor da Silva e de Maria Jacinta 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 

Jornal Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ADAUTO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Antas - BA, data-nascimento: 07/09/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito  - SP, filho de Antonio José dos Santos e de Josefa Oliveira dos San-
tos. A pretendente: SUZANA NASCIMENTO DE ALMEIDA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Antas - BA, data-nascimento: 15/04/1992, residente e do-
miciliada neste Subdistrito  - SP, filha de João Ribeiro de Almeida e de Dulcivania Luzia 
Jesus do Nascimento. R$ 15,99

O pretendente: JAVIER MARTINEZ DOMINGO, profissão: educador social, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Espanha, data-nascimento: 16/06/1996, residente e domiciliado 
em Barcelona, na Espanha (turista de passagem por esta Capital), filho de Jose Luis 
Martinez Guillen e de Maria Alegria Domingo de Barbera. A pretendente: THAIS RA-
BELLO SILVA, profissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 24/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito  - SP, filha 
de Eli Cesar da Silva e de Vanderli Antonia Rabello. R$ 15,99
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 

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:

VALDECI ALVES FERREIRA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, nascido 
em Itambacuri, Estado de Minas Gerais, Itambacuri, MG no dia vinte de dezembro de mil 
novecentos e cinquenta e nove (20/12/1959), residente e domiciliado Avenida Professor 
João Batista Conti, 466, A, CEP 08255-210, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Alves Ferreira. VERA LÚCIA JÚLIA SANTANA 
DA SILVA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Adustina, Estado da Bahia, 
Adustina, BA no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta (28/02/1970), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 466, A, CEP 08255 210, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Nazá-
rio de Santana e de Ana Júlia de Santana.

GUILHERME XAVIER MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista de 
recursos humanos, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/144.FLS.069-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de dois mil (23/10/2000), residen-
te e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 798, apartamento 34-F, CEP:08260-090, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo Moreira de Souza e 
de Vanusia Xavier Moreira de Souza. KETTLYN CAROLINE MIRANDA CAPETINE, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de cartório, nascida neste Distrito (CN:LV.A/372.
FLS.085 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de abril de dois mil (18/04/2000), 
residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 798, apartamento 34-F, CEP:08260-
090, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Aloisio Capetine e de 
Nadia Miranda Bezerra.

ALAN OLIVEIRA SOARES DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/182.FLS.177V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de maio de mil novecentos e noventa e três (22/05/1993), residente e domiciliado 
Rua Piacatu, 08, A, CEP: 08247-110, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Hamilton Soares da Cruz e de Valci Gonçalves de Oliveira Cruz. SACHA 
GABRYELA PEREIRA TELLES CARVALHO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/135.FLS.250V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e noventa (18/11/1990), residente e domiciliada 
Rua Jucuruçu, 386, CEP: 08246-030, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Edison de Carvalho e de Sandra Regina Pereira Carvalho.

GUSTAVO ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profissão agente de aeroporto, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/102.FLS.239-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e dois (16/04/1992), residen-
te e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 02, apartamento 42, CEP 08230-
030, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genival Pussa da Silva e de 
Claudete Conceição da Ponte Araujo Silva. DÉBORA RIBEIRO MELQUIADES, estado 
civil solteira, profissão bancária, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/573.
FLS.084-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (24/09/1993), residente e domiciliada 
Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 05, apartamento 12, CEP 08230-030, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Aparecido Melquiades e de Maria Ribeiro 
Melquiades.

THIAGO DE LIMA COSTA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/053.FLS.126 FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa 
(05/07/1990), residente e domiciliado Estrada João Gaspar Delgado, 80, CEP:08536-
100, Vila Solar, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi-
lho de Ailton Galdino da Costa e de Maria Socorro de Lima Costa. MIRELA BATIS-
TA BUCK, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/273.FLS.237 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil 
novecentos e noventa e sete (10/03/1997), residente e domiciliada Rua Oito de Dezem-
bro, 02, CEP 08290-240, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Mauricio Buck e de Claudia Socorro Batista.

JOSEPH OTABOR OSAGIE, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em Be-
nin - Nigéria, Benin - Nigéria no dia dezoito de maio de mil novecentos e sessenta e dois 
(18/05/1962), residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1738, CEP:08226-009, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Patrick Osagie e 
de Esther Osagie. DALVA FERREIRA GOMES, estado civil solteira, profissão cozinhei-
ra, nascida em Assaí, Estado do Paraná (CN:LV.A/045.FLS.244-ASSAÍ/PR), Assaí, PR 
no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e sessenta e seis (29/05/1966), residente 
e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1738, CEP:08226-009, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Ferreira Gomes e de Anesia 
Guilherme.

EDVANILSON LEITE GOMES, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido no 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/272.FLS.076 BELA VISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (20/08/1966), residen-
te e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 169, CEP: 08255-400, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erunides Severino Gomes e de Edite 
Maria Leite Gomes. MARIA LUCIENE DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabe-
leireira, nascida em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/011.FLS.193-BELO 
JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e 
seis (07/11/1976), residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 169, CEP: 08255-400, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Mala-
quias da Silva e de Eurides Etelvina da Silva.

DANIEL SILVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico field II, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/340.FLS.261V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e nove (20/04/1999), residente e domiciliado Avenida Pires 
do Rio, 4711, apartamento 110-C, CEP 08230-023, Vila Taquari, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Maria Francineide Pereira da Silveira. MARIANA GALINDO DO REGO, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/321.
FLS.057V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil no-
vecentos e noventa e oito (21/09/1998), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 
4711, apartamento 110-C, CEP 08230-023, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jairo Felipe do Rego e de Rosângela Galindo Felipe do Rego.

VAGNER DA SILVA VIEIRA, estado civil divorciado, profissão engenheiro eletricista, 
nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e 
oitenta e dois (22/06/1982), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 06, 
apartamento 64, CEP:08290-220, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Valdemar Rodrigues Vieira e de Maria Iraci da Silva Vieira. ANDRESSA FERNANDA 
PEREIRA, estado civil divorciada, profissão gerente comercial, nascida em Três Pontas, 
Estado de Minas Gerais, Três Pontas, MG no dia onze de junho de mil novecentos e 
noventa e quatro (11/06/1994), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 
06, apartamento 64, CEP:08290-220, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Andre Luiz Pereira e de Shirley Batista da Siva.

MATHEUS FELIPE ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido no Distrito de Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.097-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (26/09/1997), residente e domiciliado Rua Francisco Albani, 391, 
apto 121, CEP 08255 740, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Alves da Silva e de Maria de Lurdes Leandro Silva. 
BEATRIZ BARBOSA SOARES, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/306.FLS.274-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de abril de mil novecentos e noventa e oito (03/04/1998), residente e domi-
ciliada Rua Alzira Livramento Marzagão, 120, CEP 08240-060, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Severino Soares e de Aparecida Barbosa 
Ananias Soares.

LUCAS ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão fisioterapeu-
ta, nascido neste Distrito (CN:LV.A/370.FLS.084V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de março de dois mil (20/03/2000), residente e domiciliado Avenida Antônio 
de Sousa Queiroz, 1000, A, CEP: 08280-340, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Rogério Almeida de Oliveira e de Sueli Alves Bezerra de Oliveira. ANA 
CAROLINA TEDALDI, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/232.FLS.107-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (10/02/1992), residente e domiciliada 
Avenida Amador Bueno da Veiga, 3850, CEP: 03652-000, Penha de França, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Tedaldi e de Marlene Bertho Lopes Tedaldi.

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: ANDERSON ROVAROTTO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão professor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/11/1984), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Luiz Ferreira 
e de Vera Lucia Rovarotto Ferreira. A pretendente: NOÉLY DE SOUZA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/07/1988), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Mauro Pereira dos Santos e de Elaine Aparecida de Souza Santos.

O pretendente: MAURICIO TADEU SANCHES, de nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/07/1974), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moyses Sanches e de 
Marly Virginia Rigolon Sanches. A pretendente: SUSELEM FERREIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (27/04/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Claudio Francisco dos Santos e de Marlene Ferreira Lima dos Santos.

O pretendente: MISAEL RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de emergências, estado civil divorciado, nascido em Americana - SP, no dia 
(26/09/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Rodrigues da Silva e de Valdete de Souza Silva. A pretendente: MARCELA MARQUES 
RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/06/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Roberto de Souza Ribeiro e de Cleide 
Marques Ribeiro.

DANILO RODRIGUES SALVIANO, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/132.FLS.144-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho 
de mil novecentos e noventa (08/07/1990), residente e domiciliado Rua Marcelino de 
Castro, 33, CEP: 08245-610, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Salviano Neto e de Josefa Rodrigues Filha. SABRINA LIMA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/038.FLS.073 FRANCO DA ROCHA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (25/10/1993), residente e domiciliada Rua 
Itamar Franco, 143, casa 02, CEP: 08223-356, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rone Lima da Silva e de Fernanda 
Leite da Silva.

JADSON GRANGEIRO CARLOS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e noventa (28/08/1990), residente e domiciliado Rua São José do Peixe, 25, apto 51-C, 
CEP 08210-760, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Helde Carlos e 
de Maria Laismar Dantas Grangeiro Carlos. FERNANDA MATIAS DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão analista fiscal, nascida em Jacupiranga, neste Estado 
(CN:LV.A/037.FLS.117-JACUPIRANGA/SP), Jacupiranga, SP no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis (05/02/1996), residente e domiciliada Rua São José 
do Peixe, 25, apto 51-C, CEP 08210-760, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Elias Abilio do Nascimento e de Mara Lucia Matias.

MARCIO DE SOUZA DIAS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.156-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e cinco (21/07/1995), residente e 
domiciliado Rua Goiti, 505, CEP 08220-280, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marcio de Souza Dias e de Isabel Cavalcante Bonfim. AMANDA MANGINI 
TARCITANO, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.070 VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (14/01/1998), residente e domi-
ciliada Rua Goiti, 505, CEP 08220-280, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Fabio Barbosa Tarcitano e de Fernanda Aparecida Ferreira Mangini.

ANDRÉ ALMEIDA RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em Ilhéus, Estado da Bahia, Ilhéus, BA no dia sete de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e um (07/08/1981), residente e domiciliado Rua Doutor Celso Pacheco Bentim, 486, 
CEP:03571-020, Parque Savoy City, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Valter Alves 
Rodrigues e de Joseilda Pereira de Almeida. SANDRA REGINA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, São 
Caetano do Sul, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e setenta e quatro 
(17/08/1974), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1450, casa 01, CEP:08290-
000, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira da Silva e 
de Flaurinda dos Santos Silva.

ZÉLIO DIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido em 
Nova Canaã, Estado da Bahia, Nova Canaã, BA no dia sete de setembro de mil 
novecentos e setenta e três (07/09/1973), residente e domiciliado Rua Cintra, 470, 
casa 03, CEP: 08226-014, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Agenor Dias dos Santos e de Maria Almira de Jesus. IDÁLIA 
SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Poções, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.204-BOM JESUS DA SERRA/BA), Poções, BA 
no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta (20/07/1980), residente e domicilia-
da Rua Cintra, 470, casa 03, CEP: 08226-014, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eron Francisco do Nascimento e de Otacilia 
Maria dos Santos.

ROBERTO ANGELO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/118.FLS.256-1º SUBDISTRITO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e dois de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e três (22/02/1973), residente e domiciliado Rua 
Jeribatuba, 471, apartamento 33, CEP: 08246-090, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Angelo da Silva e de Cleuza Nunes da Silva. 
PATRICIA DE OLIVEIRA HEUKO, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/184.FLS.213V INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/11/1987), residente 
e domiciliada Rua Jeribatuba, 471, apartamento 33, CEP: 08246-090, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Heuko e de Soraia Izabel de 
Oliveira Heuko.

EDSON SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.175-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e dois (01/08/1972), 
residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 1043, CEP: 08290-370, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Oliveira e de Maria Elze 
Santos Oliveira. EUGÊNIA LOPES SILVA, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativa, nascida em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/094.FLS.450-1º ZONA 
DE TERESINA/PI), Teresina, PI no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (12/11/1985), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 1043, CEP: 
08290 370, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eulálio do Nascimento 
Silva e de Francisca de Araújo Lopes Silva.

ADAILTON FRANCISCO LOPES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Pedras de Maria da Cruz, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/011.FLS.079-PE-
DRAS DE MARIA DA CRUZ/MG), Pedras de Maria da Cruz, MG no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e setenta e seis (31/01/1976), residente e domiciliado Rua 
Doutor Jairo Franco, 202, CEP:08246-010, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mário Antonio Lopes e de Maria Francisca Lopes. SARA CRIS-
TINA DE CAMPOS ARAUJO, estado civil viúva, profissão atendente, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/03/1988), residente e domiciliada Rua Doutor Jairo Franco, 202, CEP:08246-010, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Ourbonas 
e de Cristina de Campos Ourbonas.

AILTON DE SOUZA ROCHA, estado civil divorciado, profissão encarregado, nascido 
em Nanuque, Estado de Minas Gerais, Nanuque, MG no dia vinte e oito de junho de 
mil novecentos e sessenta e quatro (28/06/1964), residente e domiciliado Rua Arraial 
do Bonfim, 68, casa 01, CEP: 08295 110, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Azemiro Rocha e de Juracy de Souza Rocha. LUANA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão costureira plena, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capi-
tal, São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(14/11/1986), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 68, casa 01, CEP: 08295 
110, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Silva e de Lecy 
Batista da Silva.

CRISTIANO LUZAYADIO, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em Uíge 
- Angola, Uíge - Angola no dia oito de março de mil novecentos e setenta e um 
(08/03/1971), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 750, casa 01, CEP 08225-
485, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Kunsala Mianixodila e de Bernardete Bunzimbu. LUFIAU MARCIANO, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida em M'banza-Kongo - Angola, M'banza-Kon-
go - Angola no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(23/11/1983), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 750, casa 01, CEP 08225 
485, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manuel Marciano e de Ana Diangani.

BRENO WILLIAM DE ANDRADE E ANJOS, estado civil solteiro, profissão bombeiro 
militar, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-211,FLS.137 LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e três (17/03/1993), 
residente e domiciliado Rua Nilce, 58, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Elias de Andrade e Anjos e de Jane Adelma da Silva Alves. CAROLINY DE SÁ 
FARIAS, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida neste Distrito 
(CN:LV-A-293,FLS.117 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil 
novecentos e noventa e sete (10/11/1997), residente e domiciliada Rua Nilce, 58, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Auricelio Farias e de Valéria 
Regina Pereira de Sá da Silva.

ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão engenheiro, 
nascido em General Salgado, neste Estado (CN:LV.A/002.FLS.252-GASTÃO VIDIGAL/
SP), General Salgado, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(09/01/1993), residente e domiciliado Rua Bento Ribeiro, 347, CEP: 08225210, Vila Re-
gina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidinei Ferreira dos Santos e de Fatima 
Maria de Souza dos Santos. KAROLINA DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/265.FLS.116 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (19/11/1996), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 347, CEP: 08225210, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Domingos da Silva e de Maria 
José Pereira da Silva.

MARCELO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão cartorário, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.232-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (14/09/1988), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, bloco 
04, apto 02, CEP 08280-630, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio José dos Santos e de Terezinha de Andrade Santos. RITA DE CÁSSIA 
DE LIMA JANUÁRIO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/069.FLS.016-CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (10/09/1986), re-
sidente e domiciliada Rua Morubixaba, 198, bloco 04, apto 02, CEP 08280-630, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Januário e de Marileide 
Gomes de Lima.

JOSÉ ELIVÂNIO LOPES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão operador, nas-
cido em Pau dos Ferros, Estado de Rio Grande do Norte (CN:LV.A/007.FLS.219-RIA-
CHO DE SANTANA/RN), Pau dos Ferros, RN no dia doze de novembro de mil no-
vecentos e noventa (12/11/1990), residente e domiciliado Rua Pedro Piassi, 81, casa 
04, CEP:08270-545, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Vanildo de Almeida e de Maria Vânia Lopes. VALERIA FARIAS SILVA, 
estado civil divorciada, profissão lavradora, nascida em Pedreiras, Estado do Mara-
nhão, Pedreiras, MA no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(16/01/1992), residente e domiciliada Rua Pedro Piassi, 81, casa 04, CEP:08270-545, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Valerio 
Silva e de Luzanira Farias Silva.

ÍTALO CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/023.FLS.162V-MURICI/
AL), Maceió, AL no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(22/04/1992), residente e domiciliado Rua Max William Silva Gomes, 04, CEP: 
08382-342, Recanto Verde do Sol, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Cicero 
Ferreira da Silva Filho e de Maria Margarete Ferreira da Silva. JESSICA OLIVEI-
RA MARTINS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/175.FLS.035-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove (14/11/1989), residente e domiciliada Rua 
Francisco Velho, 143, B, CEP: 08290-060, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Pedro Martins e de Nanci de Oliveira.

ELIZÂNGELA MARTINS PALADINO, estado civil solteira, profissão tosadora, nascida 
em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/162.FLS.173-1º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), 
Osasco, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e seis (15/05/1986), resi-
dente e domiciliada Rua Vitor José de Castro, 22, CEP:08240-305, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Paladino e de Vilma Martins da Silveira Paladino. 
ANGELA NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de escrita 
fiscal, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/056.FLS.208 SUZANO/SP), Suza-
no, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (27/07/1984), 
residente e domiciliada Rua Vitor José de Castro, 22, CEP:08240-305, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos da Silva e de Elfrida Emilia Nascimen-
to Ramos da Silva.

CARLOS LOPES RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido em Nova 
Canaã, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.236-NOVA CANAÃ/BA), Nova Canaã, BA 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (15/10/1974), residente 
e domiciliado Rua Tucuxi, 675, casa 03, CEP:08220-150, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Lopes Teixeira e de Tereza Lopes 
Ribeiro. LUCICLEIA LESSA SERTÃO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Nova Canaã, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.016-NOVA CANAÃ/BA), Nova Canaã, 
BA no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/09/1985), 
residente e domiciliada Rua Tucuxi, 675, casa 03, CEP:08220-150, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Almeida Sertão e de 
Eliete Lessa Sertão.

GEOVANI DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão montador, nasci-
do no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.125 BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/11/1995), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 454, apartamento 42-C, 
CEP: 08250-650, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Milton de Oliveira Silva e de Eliete Maria de Oliveira Silva. AMANDA 
SATURNINO BUCCINI, estado civil solteira, profissão contadora, nascida em Mauá, 
neste Estado (CN:LV.A/121.FLS.164-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e noventa e seis (29/03/1996), residente e domiciliada 
Rua Sílvio Barbini, 454, apartamento 42-C, CEP: 08250-650, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Garcia Buccini e de 
Luciana da Silva Saturnino.

VAGNER NICOLAU, estado civil solteiro, profissão gerente de negócios, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos 
e noventa e oito (16/04/1998), residente e domiciliado Rua Edgar Codazzi, 15, casa 
03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fa-
biana Aparecida Nicolau. BRUNA KLECIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas, Arapiraca, AL no dia 
vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e nove (21/07/1999), residente e 
domiciliada Estrada Takashi Kobata, 1800, bloco 30, apartamento 12, Jardim Euro-
pa, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filha de Claudenilton Renato dos Santos e de 
Jane Karlla dos Santos. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Suzano, neste Estado”

ELIMARCOS HIKAKE DOS REIS, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/081.FLS.051-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e sete (01/04/1987), residente e 
domiciliado Rua Roiz de Montoia, 156, CEP:08280-300, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elizeu Marcos dos Reis e de Fumiko Hikake dos Reis. ANA 
VALONIA ROESSLE, estado civil solteira, profissão artesã, nascida em Fortaleza, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/073.FLS.227-2º OFÍCIO DE FORTALEZA/CE), Fortale-
za, CE no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e seis (22/05/1986), 
residente e domiciliada Rua Roiz de Montoia, 156, CEP:08280-300, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eurico Alberto Roessle e de Maria Sinhá Sou-
sa Roessle.

PAULO HENRIQUE REIS, estado civil solteiro, profissão prensista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/008.FLS.289-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e seis (01/11/1976), re-
sidente e domiciliado Rua Oleiros, 11, A, CEP: 08270-050, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jacy Reis e de Maria Aparecida Teixeira Reis. 
ILDECI BARBOSA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão gerente comercial, 
nascida em Campo Alegre de Lourdes, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.036-
CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA), Campo Alegre de Lourdes, BA no dia quinze 
de março de mil novecentos e setenta e dois (15/03/1972), residente e domiciliada 
Rua Oleiros, 11, A, CEP:08270 050, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivanilde Barbosa de Sousa.

CARLOS EDUARDO DE PAULA, estado civil solteiro, profissão gerente de TI, nasci-
do no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.223 TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (14/07/1984), 
residente e domiciliado Rua Miranorte, 69, apartamento 44, CEP:08230-130, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto de Paula e de Marluce Ho-
norato de Paula. JAQUELINE DUARTE DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão assistente jurídica, nascida em Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/029.FLS.067-SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA), Santo Antônio de Jesus, 
BA no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e oito (05/04/1988), residente e 
domiciliada Rua Miranorte, 69, apartamento 44, CEP:08230-130, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Duarte Cangussú e de Claudia Rosana 
Barbosa dos Santos Cangussú.

VALDEILDO SIMPLICIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador de 
pragas, nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia onze de outu-
bro de mil novecentos e setenta e três (11/10/1973), residente e domiciliado Avenida 
Diogo José Machado, 656, CEP: 08220-690, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luiz Simplicio da Silva e de Alaide Olindina da Silva. ZULEIDE 
MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, São Lourenço da Mata, PE no dia três 
de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro (03/10/1964), residente e domici-
liada Avenida Diogo José Machado, 656, CEP: 08220-690, Jardim Itapemirim, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Dernobio dos Santos e de Helena Maria 
da Silva.

O pretendente: DIEGO MOIA BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/04/1987), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Barros Filho e de Alice Zenilde 
Moia Barros. A pretendente: JÉSSICA CRISTINA VISINI, de nacionalidade brasileira, 
profissão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/04/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luis Visini Neto e de 
Angela Cristina Marques Visini.

O pretendente: MARCELO MARINHO, de nacionalidade brasileira, profissão ministro 
religioso, estado civil viúvo, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (02/06/1967), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedicto Mari-
nho e de Carmen Edith de Souza Marinho. A pretendente: ANA LUISA FREITAS 
CARVALHO, de nacionalidade portuguêsa, profissão auxiliar administrativa, estado 
civil divorciada, nascida na Freguesia de Torres Vedras - São Pedro e Santiago - 
Concelho de Torres Vedras - Portugal, no dia (04/10/1972), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Valter Luís Caramelo Carvalho e de Manuela 
Luísa Freitas Carvalho.

O pretendente: ALAN NAVARRO COSTA DE MIRANDA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/09/1990), residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filho 
de Milton Barbosa de Miranda e de Kelly Navarro Costa de Miranda. A pretendente: 
ANDREIA BEATRIZ KOBUTI RENTES, de nacionalidade brasileira, profissão econo-
mista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/06/1994), residente 
e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filha de Roberto Cesar Rentes 
e de Sueli Mieko Kobuti Rentes.

O pretendente: BRUNO DELECRODI CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão projetista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/08/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto Cordeiro 
e de Marcia Rosangela Delecrodi Silveira Cordeiro. A pretendente: VICTÓRIA SILVA 
RODRIGUES BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/05/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcio Eduardo Rodrigues Bueno e de Maria 
de Fatima Gomes da Silva.

O pretendente: CELESTINE CHIJIOKE SIMON, de nacionalidade nigeriana, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (23/12/1988), reidente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Idoko Enwe Simon e de Ngozi Voilet 
Simon. A pretendente: DAIANE EVANGELISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônoma, civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/11/1986), resi-
dente e domiciliada neste Subbdistrito, São Paulo - SP, filha de Bento Luciano da Silva 
e de Maria Elci de Souza Evangelista.

A pretendente: SUSANA MARA CATUNDA SOARES, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista de segurança da informação sr., estado civil solteira, nascida em Fortaleza 
- CE, no dia (25/06/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Maria Catunda Soares. A pretendente: FERNANDA SABURI CARILLO, de naciona-
lidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (09/10/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Victor João Naimoli Jovini Carillo e de Lilian Saburi Carillo.
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