
Velocidade, proximidade e comodidade. Esses são alguns dos maiores 
desejos do consumidor moderno em sua jornada de compra, diante 
de um mercado intensamente digital.   

Chatbot nas redes sociais: quais seus impactos 
para o aumento das vendas?
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A forma como os cibercriminosos utilizam o WhatsApp para cometer 
algum tipo de fraude é muito variada e existem diversas modalidades. 
De acordo com um levantamento da Mobile Time e Opinion Box, 43% 
dos usuários no Brasil já foram vítimas de tentativas de golpe dentro 
do aplicativo.   

Golpes pelo WhatsApp: conheça  
os oito tipos mais comuns

Somente no Brasil, 96% das pessoas afirmam que já instalaram 
algum aplicativo no seu smartphone e cerca de 58% fizeram compras 
in-app, de acordo com relatório de Uso de Apps no Brasil feito pela 
Mobile Time e Opinion Box.   

Estratégias para fazer aquisição de usuários  
com um time pequeno

Estudar para tirar uma boa nota, passar de ano, prestar vestibular 
e, por fim, se formar. Esta é a caminhada que muitos estudantes vi-
venciam durante os anos na educação básica.    

Como estimular a busca pela aprendizagem 
e não pela nota
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Clubes de assinatura movimentam  
mais de 1 bilhão por ano

O modelo de negócio de clube 
de assinatura não é novidade. 

Eles existem desde muito antes da inter-
net, em formato impresso, como revistas 

e jornais. Entretanto, segundo pesquisa 
recente do Betalabs, viraram tendência 
nos últimos anos. 

Apenas no Brasil, o clube de assinatura 
movimenta 1 bilhão por ano na economia, 
é o que mostra os dados da Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico (ABComm). 
De acordo ainda com estudo da Zuora, 
quatro em cada cinco empresas com pla-
nos de assinatura continuaram crescendo 
mesmo durante a pandemia, contrariando 
a estatística de seus mercados. 

 
Avaliando essa tendência, Andrei Dias, 

Head de vendas da Nexaas, Retail Tech, 
especialista em inovação para o varejo, 
elenca as cinco principais dicas para montar 
um clube de assinatura no negócio virtual 
e alavancar os negócios. Confira: 

 
1. Verifique se o seu produto se ade-

qua a este modelo de negócio - Antes 
de tudo, a primeira pergunta que precisa 
ser feita sobre o assunto é: “meu produto 
se encaixa neste modelo de negócio?”. Se 
você acredita que ele pode ser entregue 
periodicamente ao seu público, significa 
que passou nesta etapa. 

Depois disso, é necessário analisar que 
tipo de diferencial este produto pode 
oferecer. Isso é muito importante porque 
será o fator decisivo para estimular o con-
sumidor a se tornar um assinante. Seja pela 
praticidade ou pelo preço, o que importa é 
que o cliente identifique algum benefício 
em fazer a assinatura.

 
2. Defina padrões e processos para 

o pagamento recorrente - O pagamento 
recorrente pode se complicar no modelo 
de clube de assinatura. Para evitar trans-
tornos, defina padrões e processos para 
garantir total controle. Crie opções de 
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planos e preços diferenciados para oferecer 
aos clientes. 

Lembre-se de incentivar a assinatura 
dos planos mais ‘avançados’, afinal são 
eles que aumentarão sua margem de lucro. 
Também não esqueça de “embutir” no valor 
da assinatura, gastos extras que possam 
desanimar o consumidor, como é o caso 
do frete, por exemplo. O preço psicológico 
pode ser o aliado na tomada de decisão.

 
3. Cuidado com as cobranças recor-

rentes - Além de oferecer planos e preços 
atrativos, uma boa ideia é dar opções de 
datas e formas de pagamento ao seu assi-
nante. Para isso, o ideal é contratar uma 
plataforma para gerenciar esses trâmites, 
assim evita-se que erros manuais ocorram. 

Além de garantir eficiência e facilitar a 
gestão, um gerenciador de pagamentos 
recorrentes te ajudará na automatização 
das cobranças. Inadimplência, carteira de 
clientes, emissão de notas fiscais e boletos 
são apenas algumas funcionalidades que 
um sistema como este pode oferecer. 

 
4. Estude toda a logística que este 

processo exige - Em modelos em que 
os produtos têm entrega recorrente, é 
fundamental que a logística funcione 

perfeitamente. Já imaginou a frustração 
do seu assinante ao receber os produtos 
com atraso?

Para evitar este tipo de situação, tenha 
muitas opções de fornecedores. Afinal, 
se tiver problema com o primeiro, terá 
sempre o plano B ou C. Além dessas dicas, 
você pode contar com uma plataforma de 
e-commerce que suporte esta modalidade. 

 
5. Troque o lucro de agora pela 

previsibilidade de fluxo de caixa - 
Aqui, o desafio é que para você ter uma 
assinatura de sucesso, é preciso abrir mão 
das margens nos primeiros meses. Na mé-
dia, para ter ganho, o cliente precisa ficar 
pelo menos seis meses, então seja atrativo 
para ele aceitar passar o cartão e receber 
produtos todo mês. 

Essa falta de lucro deve ser colocada na 
conta de marketing como CAC (Custo de 
Aquisição de Clientes). Como recorrência, 
o lojista precisa olhar uma métrica nova, 
que é o LTV (Life Time Value), ou seja, o 
valor que o cliente traz em todo o tempo do 
modelo. É necessário buscar que o LTV seja 
4 vezes o CAC. No caso de produtos físicos, 
o LTV precisa descontar o valor de compra 
do produto.  - Fonte e mais informações, 
acesse: (https://www.nexaas.com/).

NewsTI_inkdrop_CANVA

Inscrições para bolsas do Sebrae Rio de até  
R$ 6,5 mil terminam na próxima terça-feira

@Graduados, em qualquer curso superior e experiência com-
provada de, no mínimo, seis meses na profissão, sem contar 

estágios, têm até o dia 12 de julho para inscrição no programa 
Agentes de Inovação e Orientadores do Sebrae Rio. Ao todo 
são 104 vagas diretas com ajuda de custo entre R$ 5 mil e R$ 
6,5 mil. As inscrições são feitas de forma online pelo link: bit.
ly/ALISebraeRio. As bolsas têm duração de até 24 meses para 
atuação presencial em campo, online ou híbrida, de acordo com 
as especificidades de cada modalidade. O candidato poderá se 
inscrever para uma única vaga. Os selecionados no edital irão 
atuar, em áreas como Transformação Digital, Educação Empre-
endedora, Produtividade e Inovação Rural.    Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

POR QuE A CuLTuRA DE APRENDIzAGEM é 
TãO IMPORTANTE PARA O SuCESSO?    Leia na página 4

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 7

PROCESSO CONTíNuO

Foto: bmwdobrasil

BMW inicia a produção do Série 7  
em Dingolfing

Responsável por produzir os BMW Série 7 desde 1977, a Planta 
de Dingolfing, na Alemanha, deu mais um passo importante em 
sua história. De lá, já estão saindo os primeiros veículos da nova 
geração do BMW Série 7. Além das versões equipadas com po-
tentes e eficientes motores a combustão, o BMW i7, versão 100% 
elétrica do sedã mais luxuoso da marca também já está sendo 
produzida. Em breve, a produção da versão plug-in híbrida tam-
bém será adicionada nas flexíveis linhas de produção. Para isso, 
o Grupo BMW investiu mais de 300 milhões de euros. Portanto, à 
medida que se esforça constantemente para implementar a visão 
BMW de produção do futuro, a maior planta europeia da marca 
está cada vez mais próxima de uma fábrica BMW iFACTORY, que 
reafirma sua abordagem "Eficiente. Verde. Digital".   Leia a 
coluna completa na página 5
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Vendas de veículos 
A Anfavea anunciou que, em 

junho, foram vendidos 178,1 mil 
autoveículos (carros, comerciais 
leves, caminhões e ônibus), o que 
representa uma queda de 4,8% em 
comparação a maio. Na comparação 
com junho do ano passado, a retra-
ção foi de 2,4%. Já as exportações 
de automóveis registraram alta de 
2,7% em junho com relação ao mês 
anterior, com a venda de 47,3 mil 
veículos para fora do país (ABr).
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Por que Green Cloud 
é importante para a 

sua empresa?

Talvez você já tenha 
notado em algum 
de seus aplicativos 
informações sobre 
sua neutralidade em 
emissões de carbono. 
Mas o que isso 
realmente significa?

A verdade, é que 
veremos cada vez 
mais iniciativas 

como esta, com empre-
sas buscando melhorar e 
dar visibilidade sobre seus 
resultados de sustenta-
bilidade, principalmente 
em relação às emissões 
de gases do efeito estufa. 
Isso porque, com o agra-
vamento do aquecimento 
global, governos, investi-
dores e sociedade cobram 
que as empresas tomem 
posicionamentos mais 
relevantes em relação à 
crise climática.

Em todas as indústrias, 
se acelera uma revolução 
nos negócios com a coope-
ração do físico e do virtual 
tomando um papel cen-
tral. A adoção de Nuvem é 
um dos fatores que habilita 
essa aceleração e, comu-
mente, se entende que, 
por si só, já trará reduções 
significativas na pegada de 
carbono, mas nem sempre 
é o caso. Por trás de cada 
uma das nossas interações 
digitais existem dados e 
processamento em data 
centers espalhados pelo 
mundo. 

Estima-se que até 2030 
20% do consumo de ener-
gia global será proveniente 
da indústria de Tecnolo-
gia da Informação e pelo 
menos um terço dessa 
energia é relacionada 
aos Data Centers. Alguns 
provedores de Nuvem já 
investem em data centers 
sustentáveis utilizando 
fontes de energia limpa ou 
reduzindo seu consumo de 
energia com resfriamento, 
colocando-os debaixo 
d’água ou investindo em 
equipamentos mais mo-
dernos, por exemplo. No 
entanto, nem todos têm 
metas transparentes em 
relação a isso. 

Ou ainda, alguns de seus 
data centers estão em 
regiões cuja produção de 
energia elétrica é altamen-
te poluente, e suas clien-
tes não têm ciência do 
impacto na sua pegada de 
carbono ao escolher tais 
regiões para rodar suas 
soluções. As empresas que 
entendem que tecnologia 
está no centro de seus 
negócios devem adotar 
uma abordagem Green 
Cloud, incluindo metas 
de sustentabilidade digital 
em sua estratégia e ini-
ciativas concretas, como, 
a escolha intencional de 
provedores e serviços de 
Nuvem com pegada de 
carbono reduzida.

Também é fundamental 

dar visibilidade dessas 
metas e do seu estado 
atual para que áreas e 
times envolvidos possam 
atuar sobre elas. Algumas 
ferramentas podem apoiar 
neste sentido, uma delas é 
o Cloud Carbon Footprint, 
uma solução de código 
aberto que se conecta a 
diferentes provedores de 
Nuvem medindo emissões 
de carbono e recomen-
dando otimizações para 
reduzi-las.

A empresa também deve 
otimizar, continuamente, 
a utilização de recursos 
computacionais em Nu-
vem. Para isso, é neces-
sário evitar desperdícios 
em sua infraestrutura, 
eliminando recursos ocio-
sos ou otimizando suas 
configurações de rede, 
por exemplo. Atualmente, 
segundo o State of the 
Cloud Report de 2021, 
conduzido pela Flexera, 
em média 30% dos gastos 
em Nuvem é desperdício. 
E, normalmente, ao adotar 
Green Cloud se obtém 
uma significativa redução 
de custos.

É indispensável consi-
derar sustentabilidade 
em suas práticas de en-
genharia de software e 
otimizar aplicações para 
fazer melhor uso das ca-
racterísticas e benefícios 
dos serviços de Nuvem. 
O que contribui, também, 
para aumentar a eficiên-
cia no desenvolvimento 
de software, pois reduz 
dependências, comple-
xidade e carga cognitiva 
neste processo.

O principal benefício de 
uma abordagem Green 
Cloud é o impacto am-
biental, mas as vantagens 
vão muito além. A empre-
sa também demonstra 
para o mercado e para 
seus clientes que está 
comprometida e cumpre 
suas metas para evitar 
danos irreversíveis ao 
meio ambiente. Isso for-
talece a marca, atraindo 
não somente clientes, mas 
também talentos, além de 
aumentar a confiabilidade 
para investidores.

Atualmente o setor de TI 
já supera o da aviação nas 
emissões de CO2 e essa 
tendência cresce com o 
avanço de tecnologias que 
demandam ainda mais po-
der computacional como 
IoT, criptomoedas e IA. 
Green Cloud coloca em 
foco a responsabilidade 
em lidar com isso para 
cada solução de tecnologia 
em Nuvem que se entrega, 
ajudando a impactar posi-
tivamente o meio ambien-
te e também os negócios. 

Você já tinha parado 
para pensar sobre isso?

(*) - Especialista em Modernização 
Empresarial, Plataformas e Nuvens.

(**) - Diretor da Linha de Serviço 
de Plataformas e Nuvens da 
Thoughtworks (https://www.

thoughtworks.com/pt-br).

Amanda Mattos (*) e Gregório Melo (**)

Luiz Correia (*)

Assim como qualquer 
público-alvo, os clien-
tes idosos também 

merecem um atendimento 
marcante e excepcional, 
por meio de estratégias que 
prezem por uma comuni-
cação clara, simples e, que 
evitem, ao máximo, qualquer 
ruído que possa prejudicar 
seu relacionamento com as 
marcas.

Completamente opostos 
aos consumidores mais jo-
vens – os quais se mostram 
extremamente exigentes 
frente a um atendimento 
ágil e instantâneo – o clien-
te idoso é carente por uma 
comunicação mais próxima 
e afetiva. A necessidade em 
serem ouvidos está presen-
te em sua grande maioria, 
agradados pela possibilidade 
de trocarem experiências e 
histórias, além do que ape-
nas adquirir um produto ou 
serviço com os atendentes.

Em uma projeção feita 
pela PwC Brasil, em dez 
anos, a população idosa será 
superior às crianças com 
menos de 10 anos. Diante 
de um cenário inevitável do 
envelhecimento nacional, 
direcionar as estratégias de 
comunicação para este pú-
blico se torna essencial para 
garantir sua satisfação, re-
tenção da marca e recomen-
dação para futuros clientes. 
Felizmente, conquistar essa 
qualidade não requer inves-
timentos extraordinários 
em recursos tecnológicos 
ou sofisticados.

A simplicidade no atendimento deve ser a base de qualquer ação 
de comunicação com o cliente idoso.

Durante os dois anos de pandemia, com a baixa dos 
juros, muitos brasileiros decidiram investir na casa pró-
pria. De acordo com dados da Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), 
em 2021 o financiamento imobiliário cresceu 46%. E para 
impulsionar ainda mais esse mercado, a Caixa Econômica 
Federal anunciou recentemente um pacote de facilidades 
para o financiamento de construção e compra de imóveis.  

Para quem é da área, a iniciativa da Caixa deve ser um 
estímulo para os brasileiros que querem comprar a casa 
própria. Paulo Kucher, vice-presidente comercial da Cons-
trutora Lyx, diz que o posicionamento do banco federal cria 
uma série de facilidades para os possíveis compradores e 
aquece o mercado imobiliário como um todo.

Dados de financiamento habitacional divulgados pela 
Caixa em abril mostraram um recorde de contratações 
no primeiro trimestre, com cerca de R$ 34,4 bilhões em 
contratações de empréstimo imobiliário. “O financiamento 
é um recurso que ajuda milhares de brasileiros a compra-
rem a casa própria, já que funciona como uma espécie de 
parcelamento da aquisição”, esclarece Kucher.

Mas para quem nunca financiou um imóvel, o caminho 
parece um pouco burocrático e obscuro. Por isso, o espe-
cialista explica o passo a passo para facilitar a aprovação 
do crédito:
 1) O primeiro passo é verificar o seu score de crédito 

pelo CPF, que basicamente é verificar se o nome que 
vai receber o financiamento está “limpo”;

 2) O comprador deverá abrir uma conta no banco em 
que deseja fazer o financiamento, considerando as 
taxas de juros e as vantagens oferecidas por cada 
estabelecimento;

 3) Depois da conta aberta, é necessário um certo tempo 
de movimentação da conta bancária e é importante 
ter um bom relacionamento com a instituição finan-
ceira;

 4) Para conseguir o financiamento são necessários 
vários documentos. É importante verificar junto à 
instituição financeira essa lista de documentos e as 
informações necessárias para a solicitação e proposta 
de financiamento.

O posicionamento da Caixa cria facilidades para os possíveis 
compradores e aquece o mercado imobiliário como um todo.

Como se comunicar com o 
cliente idoso?

A população brasileira está envelhecendo. Cada vez mais, empresas dos mais diversos portes e segmentos 
estão lidando com consumidores mais tradicionais em sua jornada de compra

desentendimento que possa 
ocorrer na comunicação. 
Mas, independentemente do 
meio escolhido, uma comu-
nicação clara e sem ruídos 
com o cliente idoso depen-
derá, essencialmente, de um 
conhecimento aprofundado 
sobre seu perfil.

Cada negócio é único e 
precisará entender a fundo 
as necessidades de seu públi-
co-alvo. Mesmo tradicional-
mente avessos aos recursos 
tecnológicos, nem sempre 
os consumidores idosos irão 
preferir adquirir um produto 
ou serviço presencialmente 
– seja pela dificuldade em se 
locomover até a loja ou, pela 
preferência por ligar ao es-
tabelecimento para adquirir 
o que deseja.

Por isso, a melhor forma de 
fazer com que este cliente 
se sinta confortável em se 
relacionar com sua marca, 
é garantindo a máxima 
segurança possível em sua 
jornada de interação com 
a empresa. Traga a maior 
quantidade possível de op-
ções de atendimento, preze 
por mensagens simples e 
diretas e, acima de tudo, es-
teja sempre disposto a ouvir. 

Quando priorizadas, essas 
ações contribuirão imensa-
mente para que sua empresa 
consiga se comunicar com 
clientes idosos sem ruídos 
e com uma ampla satisfação.

(*) - É Head of Sales especialista 
em estratégias e performance de 

comunicação digital para companhias 
de diversos segmentos na 

Pontaltech, especializada em 
comunicação omnichannel 

(www.pontaltech.com.br).

A simplicidade no aten-
dimento deve ser a base 
de qualquer ação de co-
municação com o cliente 
idoso. Usualmente avessos 
a ferramentas tecnológicas, 
as mensagens transmitidas 
necessitam ser as mais claras 
e objetivas possíveis para 
esse público – evitando o uso 
de jargões, termos técnicos 
ou expressões mais sofistica-
das, que não façam parte de 
seu dia a dia. Afinal, indepen-
dente do método utilizado, o 
poder da comunicação está 
em ser compreendido.

Dentre os meios mais 
utilizados pelos consumi-
dores idosos, as ligações 
telefônicas e o atendimento 
presencial são, sem dúvida, 
os mais assertivos para esse 
objetivo. Em um atendimen-
to a distância, o uso de agen-
tes virtuais de voz se mostra 
extremamente eficaz para 
um atendimento de quali-

dade – desenvolvidos para 
sanar um grande volume de 
dúvidas usuais que possam 
ter com o estabelecimento.

Toda resposta dada será 
reutilizada no processo de 
aprendizagem do agente 
virtual de voz, de forma que 
compreenda, cada vez mais, 
a melhor forma na qual este 
usuário prefere ser atendido. 
Caso não se sintam à vontade 
com o robô, o agente poderá 
solicitar que o cliente peça 
o auxílio de algum familiar, 
amigo ou uma pessoa de 
confiança ao seu lado, para 
conduzi-lo para a melhor 
resolução. Ou, ainda, se di-
recionar à loja física para que 
converse presencialmente 
com um atendente. 

Graças à sua inteligência 
artificial aplicada, as opções 
de resoluções serão constan-
temente adequadas, sempre 
da forma mais clara possível 
e evitando qualquer possível 

Passo a passo para 
financiar um imóvel residencial

 5) Toda instituição financeira conta com um simulador 
de crédito em seu site. O objetivo dessa ferramenta 
é permitir que o interessado no crédito tenha noção 
dos valores envolvidos, desde o quanto é necessário 
para entrada e uma estimativa do valor da parcela 
do imóvel financiado.

Kucher acrescenta que qualquer um pode fazer uso 
desses simuladores disponíveis, pois eles contribuem no 
planejamento financeiro do futuro comprador. No caso 
dos imóveis que se enquadram no programa Casa Verde 
e Amarela, é necessário comprovar renda familiar para 
se enquadrar nas faixas oferecidas pelo programa, sendo:

  Faixa 1,5 - R$ 2.000 mil subsídio de até R$ 47.500,00;
  Faixa 2 – com renda de até R$ 4.000,00 o subsídio de 

até R$ 29.000,00;
  Faixa 3 – rendas de até R$ 7.000,00.

A renda pode ser somada a de mais um familiar de 
primeiro grau. Além disso, a entrada do imóvel pode ser 
abatida do fundo de garantia (FGTS) ou parcelada durante 
o período de obra. - Fonte e outras informações: (https://
www.lyx.com.br/).
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Se você tem o hábito de pedir 
pizza no final de semana já deve 
ter percebido que, assim como 
outros alimentos, o preço da 
iguaria aumentou. Rodrigo Lima, 
analista de investimentos e editor 
de conteúdo da Stake, plataforma 
que conecta pessoas de diferen-
tes países a oportunidades de 
investimentos, explica que esse 

aumento no valor final do produto 
não necessariamente implica em 
um lucro maior para as pizzarias.

“Muito pelo contrário: ao 
menos é o que vemos no caso 
da Domino’s, uma das maiores 
pizzarias do planeta. No primeiro 
trimestre de 2022 a companhia 
viu seu lucro líquido cair -22%, 
pressionado por problemas lo-

gísticos, inflação de insumos e 
aumento do custo de financia-
mento da sua dívida. Com isso, 
suas ações, que foram um dos 
melhores investimentos nas úl-
timas décadas, caem -26,5% no 
ano”, afirma Lima.

A Domino’s não está sozinha. 
“A rede de pizzarias Papa John’s 
também acumula perdas de 

-34,6% em 2022, aguardando a 
concretização de rumores sobre 
uma possível aquisição que seria 
capaz de melhorar a receita da 
companhia. Dentre as empresas 
do setor, quem teve a melhor 
performance foi a Yum! Brands, 
que cai -13,1% no ano. 

O segredo para uma perfor-
mance superior está na sua maior 

margem de lucro bruta (cerca 
de 41% contra cerca de 30% das 
outras companhias) e também na 
diversificação de seu portfólio: 
além da Pizza Hut, a companhia 
é dona também das redes de fast-
food Taco Bell e KFC, o que reduz a 
importância da receita da pizzaria 
para a empresa”, finaliza. Fonte: 
(https://hellostake.com/pt).

O desempenho das pizzarias gigantes



A importância 
do acesso a 

informações para as 
pesquisas acadêmicas

É certo que o avanço 
das pesquisas 
acadêmicas e 
da literatura 
científica contribui 
amplamente para o 
desenvolvimento de 
determinados setores 
do país

Bem como para a 
qualidade da edu-
cação e de seg-

mentos que demandam 
elevada especialização 
profissional, em especial 
a área de saúde. Neste 
sentido, o Brasil tem se 
destacado na elaboração 
de conteúdos científicos 
e apresentado cresci-
mento superior, inclusi-
ve, ao da média mundial, 
conforme apontam os 
dados do boletim anual 
do Observatório de Ci-
ência, Tecnologia e Ino-
vação (OCTI), elaborado 
pelo Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos 
(CGEE). 

De acordo com o le-
vantamento, em 2020, 
a produção brasileira de 
artigos científicos cres-
ceu 32,2% em relação ao 
ano de 2015, enquanto 
a produção global apre-
sentou aumento 27,1%. 

Além disso, o Brasil foi 
responsável por 3,2% da 
produção mundial de 
pesquisas científicas, 
com mais de 372 mil 
publicações, em 2020. A 
partir disto, para garan-
tir o aumento contínuo 
da produção científica 
no país, é preciso munir 
os pesquisadores com 
ferramentas, iniciativas 
e projetos que possibi-
litem acesso a informa-
ções atualizadas e de 
alta confiabilidade, que 
promovam assertividade 
e qualidade na elabora-
ção dos conteúdos.

No Brasil, a CAPES 
(Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior) exer-
ce papel crucial para 
o desenvolvimento da 
área de pesquisas aca-
dêmicas. Vinculada ao 
Ministério da Educação 
(MEC), a fundação pro-
move, por meio do Por-
tal do Periódico, amplo 
acesso a conteúdos cien-
tíficos a pesquisadores 
de diversas áreas do co-
nhecimento, que fazem 
parte de instituições de 
ensino associadas a ela.

Com um rico acervo 
de artigos e publicações 
científicas, as bases de 
conhecimento disponi-
bilizadas aos pesquisa-
dores exercem função 
primordial para o avanço 
da ciência ao garan-
tir mais assertividade, 
agilidade e precisão na 
busca por informações 
atualizadas, confiáveis e 
de alto fator de impacto.

É fato que a literatura 
científica se faz crucial 
para inúmeras áreas do 
conhecimento. Entretan-
to, devido à relevância 
e a responsabilidade de 
suprir demandas básicas 
da população, o setor de 
saúde exerce papel de 
destaque neste cenário.

Diante deste contexto, 
o levantamento realiza-
do pelo CGEE apontou 
que a produção científica 
brasileira nas áreas da 
saúde dobrou sua par-
ticipação na produção 
mundial nas duas últi-
mas décadas, com ex-
pressiva diversificação 
de temáticas. Conside-
rando os 35 principais 
agrupamentos analisa-
dos no estudo, 15 deles 
estão relacionados a 
alguma área ou tema de 
pesquisa em saúde. 

Para se ter uma ideia 
da importância de infor-
mações atualizadas e de 
alta confiabilidade para 
o setor, o UpToDate®, 
uma ferramenta de su-
porte à decisão clínica 
baseada em evidências, 
registrou, desde feverei-
ro de 2020, com o início 
da pandemia, mais de 
32 milhões de acessos a 
tópicos relacionados à 
Covid-19, realizados por 
mais de 1,3 milhão de 
médicos individuais, que 
utilizaram a plataforma 
para garantir assertivi-
dade nos atendimentos, 
confiabilidade das infor-
mações e, consequen-
temente, tratamentos 
mais adequados aos 
pacientes.

Além da melhora na 
qualidade do atendimen-
to, o acesso a materiais 
com estas característi-
cas posiciona médicos 
e hospitais como fortes 
aliados para o desenvol-
vimento de pesquisas 
clínicas no Brasil.  Isto 
ocorre porque, com os 
insumos necessários e a 
aplicação prática dessas 
informações, é possível 
elaborar novas pesquisas, 
ainda mais completas, 
confiáveis e atualizadas.

Além da ampliação do 
volume de estudos cien-
tíficos, observamos um 
aumento da busca por in-
formações cada vez mais 
adequadas e baseadas nas 
evidências mais recentes. 
Isto ficou evidente du-
rante o período de pan-
demia, em que o Ovid®, 
uma base de informações 
para pesquisas voltadas 
à saúde, registrou, nos 
meses em que o volume 
de transmissões estava 
no ápice, um aumento 
de 700% nas buscas por 
artigos completos sobre 
a doença e temas rela-
cionados.

Desta forma, é visível 
que o desenvolvimento 
da literatura científica e 
a melhora da qualidade 
da saúde no país estão 
atrelados e formam um 
ciclo de benefícios para 
o todo o setor. O futuro 
das pesquisas depende 
diretamente do incenti-
vo e dos investimentos 
em projetos, tecnologias 
e recursos que suportem 
as demandas dos pesqui-
sadores e certifiquem 
a qualidade, confiabili-
dade e relevância das 
informações utilizadas 
para o desenvolvimento 
destes conteúdos. 

(*) - É Diretora de Estratégia de 
Mercado e Vendas, da Wolters 

Kluwer, Health para América Latina.

Natália Cabrini (*)
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Data, Horário e Local: 23 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Dr. Bráulio Gomes, 25, 9º andar, Sala 909 D, Bairro República, CEP 01047-020. Presença:
presentes os subscritores da totalidade do capital social de PGK Participações S.A., a ser constituída, a sa-
ber: (a) OFJ Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Dr. Bráulio Gomes, 25, 9º andar, Sala 909 C, Bairro República, CEP 01047-020, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 37.153.515/0001-31 e NIRE nº 35300551311, neste ato representada por seu Diretor Presi-
dente, Sr. Celso Fujioka, a seguir qualificado, e (b) Celso Fujioka, brasileiro, casado, administrador, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 8.751.093-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 862.729.698-72, residente e
domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Rubem Aloysio Monteiro
Moreira, 105, ap. 201, Residencial Morro do Ipê, 14021-686. Mesa: Presidente, Sr. Celso Fujioka; e Secre-
tário, Sr. João Andrade Grilo Neto. Ordem do Dia: (1) deliberar sobre a constituição, por subscrição par-
ticular de ações, de uma sociedade anônima sob a denominação de PGK Participações S.A.; (2) leitura,
discussão e votação do estatuto social da companhia; e (3) eleição dos membros da Diretoria. Deliberações
Tomadas Por Unanimidade: (a) Foi aprovada, pelos subscritores do capital social, a constituição da PGK
Participações S.A., companhia a ser regida pelo estatuto social a seguir transcrito: “Estatuto Social - Ca-
pítulo I - Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social - Artigo 1º - A companhia é uma soci-
edade por ações, que se rege pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, tendo por denomina-
ção social PGK Participações S.A. e com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr.
Bráulio Gomes, 25, 9º andar, Sala 909 D, Bairro República, CEP 01047-020, podendo abrir filiais, escritórios
ou representações em qualquer localidade do território brasileiro ou do exterior, mediante resolução da Dire-
toria. Artigo 2º - O prazo de duração da companhia é indeterminado. Artigo 3º - Constitui o objeto social da
companhia (i) O objeto social da Sociedade é a gestão de participações societárias (holdings de instituições
não financeiras), classificada no CNAE 6462-0/00. A sociedade poderá dedicar-se a todas as atividades que,
direta ou indiretamente, se relacionem com seu objeto social e que sejam convenientes aos interesses soci-
ais. Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 4º - O capital social da companhia é de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas
neste ato, e parcialmente integralizado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) em moeda corrente nacional,
proporcionalmente pelos acionistas. Parágrafo Primeiro: O montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) será
integralizado pelos acionistas proporcionalmente em até 12 (doze) meses da presente data. Parágrafo Se-
gundo: Cada ação ordinária garantirá ao seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais. Capítulo
III - Assembléia Geral - Artigo 5º - As assembleias gerais serão ordinárias e extraordinárias. As
assembleias gerais ordinárias serão realizadas nos primeiros quatro meses do ano e as extraordinárias
sempre que houver necessidade. Artigo 6º - A convocação de qualquer Assembleia Geral, quer ordinária,
quer extraordinária, deverá ser feita pelo Diretor Presidente, que presidirá e designará quem deva secretari-
ar os respectivos trabalhos, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência da data designada, informando a
data, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia. Artigo 7º - A Assembleia Geral deliberará,
mediante proposta da Diretoria, ou mediante solicitação de acionistas representantes da maioria do capital
social, sobre: (a) reforma do estatuto da companhia; (b) eleição dos membros da Diretoria; (c) aquisição,
alienação e oneração de bens do ativo permanente em valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(d) autorização para contratação de empréstimos de qualquer natureza (leasing, abertura de crédito, descon-
to e antecipação bancária, crédito industrial, crédito à exportação e outros), em bancos e em outras institui-
ções financeiras, excetuadas as operações de descontos de duplicatas; (e) autorização para prestação de ga-
rantias de qualquer natureza a terceiros, tais como aval, fiança, caução e outras, inclusive no caso de des-
conto de duplicatas; (f) autorização para uso da denominação social em negócios estranhos à sociedade; e
(g) autorização para a emissão de qualquer título e valor mobiliário autorizado pela legislação, emissão de
debêntures conversíveis em ação e debêntures simples, não conversíveis em ações, com ou sem garantia
real. Capítulo IV - Administração e Diretoria - Artigo 8º - A companhia será administrada por uma Dire-
toria. Parágrafo Único: Os Diretores e membros do Conselho Fiscal serão investidos nos seus cargos medi-
ante a assinatura de termo de posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria ou Livro de Atas e Pareceres do
Conselho Fiscal, conforme o caso, e nos termos do disposto na legislação em vigor. Artigo 9º - A Diretoria
da companhia será composta por 02 (dois) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com
mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente e um Diretor sem denomina-
ção específica, podendo ser destituídos de seus cargos a qualquer tempo, com justificativa, pela maioria dos
acionistas da companhia, ou sem justificativa, pela unanimidade dos acionistas. Artigo 10 - A remuneração
dos Diretores será posteriormente fixada em Assembleia Geral. Artigo 11 - Em caso de renúncia ou impe-
dimento definitivo de qualquer um dos Diretores, a Assembleia Geral será convocada, no prazo de 15 (quin-
ze) dias contados da vacância do cargo, para eleger novo Diretor para completar o mandato do substituído.
Artigo 12 - A Companhia é representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, (i) pelo Diretor Pre-
sidente, isoladamente; (ii) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto, (iii) por qualquer Diretor em con-
junto com um procurador, devidamente constituído pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou por quaisquer 2
(dois) Diretores, em conjunto, ou, (iv) por 2 (dois) procuradores devidamente constituídos pelo Diretor Pre-
sidente, isoladamente, ou por 2 (dois) Diretores, em conjunto, a quem compete assinar todos os papéis e
documentos, de qualquer natureza, que obriguem a companhia, cabendo-lhes, ainda, outorgar mandatos com
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poderes gerais ou especiais, fixando nos respectivos instrumentos o prazo de cada mandato. Parágrafo
primeiro: A prática dos atos a seguir indicados depende de prévia aprovação dos acionistas, representando
a unanimidade do capital social, em Assembleia Geral, especialmente convocada para deliberar sobre a rea-
lização dos seguintes negócios: (a) aquisição, alienação e oneração de bens do ativo permanente em valor
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (b) contratação de empréstimos de qualquer natureza
(leasing, abertura de crédito, desconto e antecipação bancária, crédito industrial, crédito à exportação e ou-
tros), em bancos e em outras instituições financeiras, excetuadas as operações de descontos de duplicatas
em valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (c) prestação de garantias de qualquer natureza a
terceiros, tais como aval, fiança, caução e outras, inclusive no caso de desconto de duplicatas; (d) uso da
denominação social em negócios estranhos à companhia, (e) redução de capital da companhia, e (f) aliena-
ção ou transferência das quotas ou ações preferenciais ou de classe especiais que garantam a indicação de
membros do conselho de administração ou diretoria, detidas em demais sociedades participantes do progra-
ma de fracionamento e intercâmbio de aeronaves. Parágrafo segundo: A prática dos atos previstos acima,
sem a aprovação dos acionistas representando a maioria do capital social, não obrigará a companhia, sendo
de inteira e isolada responsabilidade do(s) Diretor(es) e/ou Procurador(es) que os praticou(aram), respon-
dendo este(s) em caráter pessoal, judicial e extrajudicialmente, por eles. Artigo 13 - A Diretoria se reunirá
sempre que necessário, mediante convocação de qualquer um dos Diretores e com a presença de todos os
seus membros, cabendo ao Diretor Presidente presidir as reuniões. Artigo 14 - As deliberações da Direto-
ria serão tomadas por maioria, cabendo ao Diretor Presidente o voto de desempate. Artigo 15 - Compete à
Diretoria: (a) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as resoluções da Assembleia Geral e a legislação
em vigor; (b) praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social; e (c) criar e extinguir filiais,
escritórios ou representações, conforme aprovação da Diretoria. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 16
- O Conselho Fiscal será constituído de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, eleitos anualmente
pela Assembleia Geral, que lhes fixarão os vencimentos, admitida a reeleição. Artigo 17 - O Conselho Fis-
cal, que terá as atribuições previstas em lei, somente entrará em funcionamento quando for solicitado por
acionistas, atendidos os requisitos legais. Capítulo VI - Exercício Social - Artigo 18 - O exercício social
coincidirá com o ano civil. Encerrado o exercício social, será organizado um balanço geral das operações da
companhia e as demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício, podendo ser levantados
balancetes periódicos, a critério da Diretoria. Artigo 19 - Dos lucros líquidos apurados, depois de deduzida
as depreciações e feita a provisão para o imposto de renda, serão deduzidos 5% (cinco por cento) para a
constituição da reserva legal, até que esta atinja o montante de 20% (vinte por cento) do capital social. Arti-
go 20 - Fica assegurado aos acionistas o direito de receber dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o saldo de lucros posto à disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre a destinação do
que remanescer na conta de lucros do exercício, constituindo as reservas que entender conveniente. Capítu-
lo VII - Liquidação - Artigo 21 - A companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à
Assembleia Geral determinar a forma de liquidação e designar os membros do Conselho Fiscal que funcio-
nará durante o período de liquidação.” (2) Após a aprovação do estatuto social da Companhia, procedeu-se,
então, à subscrição do capital social, conforme segue: o acionista (a) OFJ Participações S.A. subscreveu
9.900 (nove mil e novecentas) ações ordinárias e nominativas, e (b) Celso Fujioka subscreveu 100 (cem)
ações ordinárias, nominativas. Ato contínuo, integralizaram as acionistas da Companhia uma parcela do ca-
pital subscrito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente nacional, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), efetuando o depósito em dinheiro de 10% do valor do capital social, no Banco do Brasil S.A., nos ter-
mos da legislação aplicável, conforme comprovante anexo. (3) Foram então eleitos para integrar a Diretoria
da Companhia, pela unanimidade dos presentes o Sr. Celso Fujioka, já qualificado, para exercer o cargo de
Diretor Presidente, e o Sr. João Andrade Grilo Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 28.672.771-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.247.128-23, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Domingos Lopes da Silva, 329, ap. 82,
Vila Suzana, 05641-030, para exercer o cargo de Diretor sem denominação específica, ambos empossados
nos referidos cargos nos termos das disposições legais a respeito, para exercer suas funções até a Assem-
bleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024. A remuneração dos Diretores será definida oportunamente. Os
Diretores ora eleitos e empossados declaram não estar impedidos de exercer a administração da Compa-
nhia, por lei especial, e nem condenados a 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 econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Lavratura e Leitura da Ata: oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão,
foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente, Celso Fujioka
e Secretário, João Andrade Grilo Neto. Acionistas Presentes: OFJ Participações S.A., representada
por seu Diretor Presidente Celso Fujioka, e Celso Fujioka. A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. São Paulo, 23 de setembro de 2020. Celso Fujioka - Presidente, João Andrade Grilo
Neto - Secretário. Visto do Advogado: Nome: Guilherme de Meira Coelho - OAB/SP nº 313.533.
JUCESP sob o NIRE nº 3530056312-3 em 14.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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No momento da im-
pressão, o modelo é 
produzido a partir 

de adição de camadas de 
material, uma a uma, de 
baixo pra cima, completando 
no fim o produto inteiro. As 
máquinas podem imprimir 
em diversos materiais, como 
metais, madeira, cerâmica, e 
até mesmo concreto. 
	 •	Eficiência logística e 

impressões 3D - Para 
montar uma bicicleta, 
são necessários: os gui-
dões, o quadro, os pedais 
e as rodas. Utilizar a 
impressão 3D para gerar 
essas peças resulta em 
ganho de tempo e dinhei-
ro, afinal a produção por 
meio dessa tecnologia 
leva apenas algumas ho-
ras e pode ser feita inter-
namente, dispensando 
a necessidade de um ou 
mais fornecedores, que 
trazem com eles custos 
de transporte e extensos 
prazos de entrega.

  Outro benefício é a dimi-
nuição de investimentos 
com estoque, onde todo 
o espaço reservado para 
a armazenagem dessas 
peças se torna desne-
cessário. A eficiência 
logística entra no mo-
mento em que não é 
mais necessário estocar 
peças já prontas, que 
ficam esperando para 
serem utilizadas. Com a 
facilidade de tempo de 

As máquinas podem imprimir em diversos materiais, como 
metais, madeira, cerâmica, e até mesmo concreto.

Eficiência logística e impressões 
3D: necessidade e tecnologia

Uma das tendências mais efetivas da atualidade é a impressão 3D. Essa tecnologia é, sem dúvida, uma 
grande aliada para aumentar a eficiência logística das empresas. A máquina funciona a partir de um 
protótipo digital, um desenho em 3D, que é feito com todas as medidas bem definidas e então enviado 
ao software da impressora
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VA erro de produção, garan-
tindo que o consumidor 
receba exatamente o 
que deseja. Sem contar 
que ao dar a chance de 
visualização do produto 
antes da fabricação, 
surge a oportunidade de 
personalização. Como a 
produção da manufatu-
ra aditiva é muito mais 
simples, consequente-
mente a personalização 
também é.

	 •	Redução de desperdí-
cios  -  Nas fabricações 
tradicionais, até 70% dos 
materiais utilizados aca-
bam sendo descartados. 
Além de gastar menos 
energia, em comparação 
a manufatura subtra-
tiva, as impressões 3D 
reduzem drasticamente 
a produção de resíduos, 
pois utilizam exatamente 
o material necessário 
para a produção, trazen-
do eficiência logística e 
ganhos para o planeta.

Em resumo, essa tecno-
logia vem agregando não só 
nos processos produtivos, 
como também na experi-
ência do cliente e na sus-
tentabilidade. Reconhecer 
o potencial revolucionário 
desse método de fabricação 
é essencial para acompanhar 
sem medo o que o futuro da 
logística nos reserva.

 
(*) - Mestre em Logística e Engenharia 

de Transportes pela Poli USP, 
é CEO e fundador da RoutEasy 

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

produção, a demanda se 
torna muito mais objeti-
va, acompanhando com 
precisão as necessidades 
do mercado.

  Além disso, essa tec-
nologia também traz 
vantagens quando di-
minui a necessidade de 
importação de peças 
produzidas em outros 
países, que geram custos 
altos devido ao volume 
de transportes, cargas 
aéreas e taxa de câmbio. 
Em 2020, a multinacional 
ID Logistics decidiu ado-
tar a ideia utilizando a 
impressão 3D para repor 
peças usadas na rotina  
de operações. De acordo 
com dados divulgados 
pela organização, essa 
implantação trouxe uma 
economia de custos de 
até 125%.

	 •	Influência na satisfa-
ção do cliente final - A 
eficiência logística que 
vem com a impressão 
3D reflete na experiên-
cia do cliente, trazendo 
toda a essência de uma 
operação on-demand. 
Toda essa facilidade de 
produção, diminuição 
de etapas e ganho de 
tempo fazem com que 
o produto chegue ao 
destino final com mais 
agilidade. Sem contar 
que a diminuição de 
custos e processos para 
a empresa também faz 
com que o valor final 
saia mais baixo.

  Outro ganho exponen-
te é a possibilidade de 
enviar o modelo final 
do produto ao cliente 
antes de ser fabricado, 
isso reduz as chances de 

A China figura como um dos 
principais pólos comerciais do 
mundo, no entanto, a importação 
de produtos do país asiático requer 
uma série de pormenores para que 
os negócios sejam realizados sem 
problemas. Para Helmuth Hofstat-
ter, CEO da Logcomex, startup que 
oferece plataformas de big data e 
automação para o comércio exte-
rior, importar produtos da China 
pode ser financeiramente vantajoso 
graças à vasta variedade de produ-
tos e preços, empurrados para baixo 
pela concorrência interna.

“O avanço da tecnologia propor-

cionou acesso e diversos facilitado-
res para a importação, como sites e 
os aplicativos de celular com forne-
cedores chineses”, aponta. Helmuth 
acredita que o cenário favorece os 
pequenos empreendedores, que 
podem iniciar seus negócios no e-
commerce. “Lembrando que a China 
é o principal parceiro comercial do 
Brasil e, em 2021, por exemplo, 
31,3% das importações brasileiras 
vieram do gigante asiático”, detalha. 

O primeiro passo para importar 
produtos da China é ter um CNPJ 
aberto e ativo. São necessários 
pagamentos de taxas e cumpri-

mento de uma série de cuidados e 
exigências para evitar problemas 
com a Receita Federal. ICMS e Ta-
rifa de Desembaraço (taxa exigida 
pela alfândega para autorização 
do produto no país destino) estão 
entre os tributos. 

Entre os itens considerados bons 
de importar da China, Helmuth 
destaca acessórios pessoais (anéis, 
colares, pulseiras e brincos), aces-
sórios tecnológicos (relógios, fones 
de ouvido, mouse e teclado), apa-
relhos eletrônicos, produtos de be-
leza e roupas. Outras informações: 
(https://www.logcomex.com/).

Importar produtos da China pode ser vantajoso
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Ter cada um dos membros da equipe alinhados com os objetivos de uma empresa é um passo substancial para o seu sucesso. 
Estamos falando de conhecer seus valores, produtos, oportunidades de negócios, clientes, estrutura, diferenciais… a lista 

continua. Mas, para uma empresa que está crescendo em direção à transformação digital, como garantir que todos  
os membros obtenham o conhecimento que precisam? A resposta é simples: uma cultura de aprendizado contínuo.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de julho de 20224

cyano66_CANVA

vez que esta modalidade de ensino implica na utilização 
de novos elementos de tecnologia e comunicação através 
de ambientes virtuais de aprendizagem ou plataformas 
de aprendizagem

Inteligência artificial (IA), recursos multimídia, fer-
ramentas de comunicação virtual, videoconferências e 
webinars, documentos para download, sala de aula inver-
tida, educação por competências, trabalho de projeto e 
redes sociais para fortalecer o ensino. A IA é uma área em 
que um sistema de computador pode automaticamente 
tomar decisões autônomas sobre problemas complexos. 

Com a adição da IA, a Cypher Learning agrega mais 
inteligência à tecnologia de treinamento para direcionar 
individualmente o aluno, impulsionando seu crescimento 
por meio de ações dinâmicas e proativas, estabelecendo 

A disrupção digital que o planeta vive não só força 
a adoção da tecnologia, mas também a inovação 
por meio dela. Mas não se pode inovar sem conhe-

cimento e domínio do assunto. É aqui que a formação 
constante se torna mais relevante para todo o tipo de 
negócios ou empresas, desde as PMEs às grandes em-
presas. Profissionalizar os colaboradores na chamada 
Quarta Revolução Industrial, traduz-se em dotá-los de 
habilidades digitais para tornar sua atuação mais eficiente 
dentro da organização.

 
Como o aprendizado é essencial para que os funcionários 

desenvolvam novas habilidades e encontrem satisfação 
no trabalho, as empresas que promovem uma cultura de 
aprendizado e oferecem oportunidades de desenvolvi-
mento a seus funcionários estão lançando as bases para 
o sucesso de longo prazo com uma equipe comprometida 
com seu trabalho. 

Segundo pesquisas, um dos principais fatores para esse 
sucesso é a felicidade no trabalho, que está altamente re-
lacionada às oportunidades de desenvolvimento dentro da 
organização. “O treinamento consistente é um elemento 
particularmente importante para o sucesso sustentável 
dos negócios, pois impacta positivamente na estratégia, 
inovação, engajamento e retenção de talentos. 

Diante dos avanços tecnológicos e da alta especiali-
zação, é muito importante que as organizações tenham 
programas de ensino ou atualização focados no cresci-
mento intelectual dos recursos humanos, que promovam 
e desenvolvam novas habilidades digitais, essenciais para 
se competir em qualquer mercado”, afirma Armando Yuri 
Rangel, VP Comercial Global da Cypher Learning.

 
Neste contexto, a implantação de uma plataforma inte-

ligente torna-se uma ferramenta chave para o desenvolvi-
mento destes programas de formação ou atualização, uma 

metas de aprendizado e acompanhando seu progresso 
de maneira totalmente personalizada. 

Desta forma, uma ferramenta tecnológica como um ILP 
torna-se um aliado dentro da cultura da aprendizagem, 
pois potencializa as habilidades do aluno dentro de um 
habitat tão importante como é o digital. Mas o que sig-
nifica a cultura da aprendizagem contínua?

 
Cultura de aprendizagem é quando uma organização 

coloca uma forte ênfase em encorajar seus membros a 
desenvolver ou criar novas habilidades. Nas culturas de 
aprendizagem organizacional, os membros da equipe 
têm tempo e espaço para aumentar continuamente seu 
conhecimento. Esta formação visa melhorar o desempe-
nho profissional, bem como apoiar o crescimento pessoal 
e profissional dos colaboradores.

 
Segundo o Building a Culture of Learning, relatório 

publicado pela Association for Talent Development, 
um dos elementos essenciais que faz parte de uma boa 
cultura de aprendizagem é contar com profissionais qua-
lificados que gerenciem o desenvolvimento do talento e 
seu ensino, assim como a implementação de tecnologia 
através de uma plataforma inteligente de treinamento 
adaptável e personalizada. 

Além disso, é importante destinar um orçamento ex-
clusivo para atender adequadamente às necessidades de 
treinamento da empresa com a inclusão de líderes de 
aprendizagem talentosos e enriquecedores nos processos 
gerais de gestão de talentos.

 
“Muitas iniciativas dentro de uma organização começam 

de cima, começam por ter um CEO que realmente valoriza 
o aprendizado e está envolvido na formação ativa de seus 
colaboradores. Investir em dar ferramentas à sua equipe 
não tem margem para erro. É aprimorar o recurso mais 
importante de qualquer empresa, o talento humano”, 
explica o VP Comercial Global da Cypher Learning.

 
Neste sentido, a capacidade e a vontade de desenvolver 

novas competências terão um papel fundamental para 
garantir o sucesso do colaborador, bem como das empre-
sas que promovem a metodologia de aprendizagem, que 
consiste em aprender de forma rápida e eficiente, tirando 
partido dos recursos disponibilizados pelas empresas 
para treinar ou atualizar seus funcionários.

“A capacidade de aprendizado é provavelmente a 
habilidade mais importante do futuro. O desejo de 
aprender a desenvolver novas habilidades é o início do 
sucesso, tanto para um funcionário quanto para uma 
empresa. A transformação digital que vivemos obriga-nos 
a reprogramarmo-nos para melhorar ou adquirir novas 
competências tecnológicas. 

O treinamento online não apenas nos confronta com a 
tecnologia, mas a adotamos para criar soluções digitais. 
A inovação tecnológica continuará e não podemos parar. 
A formação e o aprendizado contínuos são nossa respon-
sabilidade para não nos tornarmos obsoletos”, conclui 
Armando Yuri Rangel. -  Fonte e outras observações, 
acesse: (https://www.cypherlearning.com/pt-br/).
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Inovação em 
embalagens é trunfo das 

marcas do futuro

Quem está no ramo de 
embalagens precisa 
projetar o futuro para 
oferecer alternativas 
de inovação que 
se revertam em 
satisfação do 
consumidor final

E isso vale tanto para 
os setores de food 
service quanto cos-

méticos, higiene e varejo em 
geral, num movimento que, 
de acordo com a Associação 
Brasileira de Embalagens 
(Abre) pode alavancar o 
setor em 1,6% até 2024. 
Enquanto isso, os donos de 
marcas investem milhões 
na circularidade de emba-
lagens, algo que é exigido 
pelo consumidor final e pela 
própria legislação.

Para chegar lá, quanto 
mais o fabricante da maté-
ria-prima e o projetista de 
embalagens conhecerem 
as necessidades do end 
user, melhor. Esse contato 
próximo será a base para 
que o time de P&D possa 
trazer avanços e melhorias 
reais à experiência do usu-
ário. Isso porque, antes de 
um lançamento chegar ao 
público, são necessários 
anos de pesquisa e preparo, 
afinados aos anseios e von-
tades desse consumidor que 
hoje é muito mais exigente, 
principalmente depois da 
pandemia. 

Eles incluem maior sus-
tentabilidade, praticidade e 
economia de recursos. Foi 
no período de isolamento 
que entendemos a quanti-
dade de lixo que realmen-
te geramos e passamos a 
questionar o destino desse 
resíduo. Como consumido-
ra, quero saber o que vai 
ser feito com a embalagem 
de shampoo que eu uso, de 
creme dental e outros itens 
de difícil reciclagem.

E a pergunta aos profissio-
nais de pesquisa e inovação 
é: será que não podemos ter 
embalagens mais simples 
que entrem para a cadeia 
de reuso mais facilmente?

Se pensamos numa alter-
nativa biodegradável como 
o papel, ele pode ser de-
senvolvido em gramaturas 
adequadas para embalar 
qualquer coisa – com a apli-
cação da devida barreira, é 
claro!

Para embalar alimentos, 
sabemos que a umidade e 
gordura representam de-
safios de proteção, por isso, 
a indústria investe pesado 
para resolver o problema 
com barreiras biodegradá-
veis, ou seja, que eliminem 
o tradicional plástico. Aqui 
entra também a tecnologia 
de repolpagem, que envol-
ve pesquisas avançadas 
que têm se mostrado uma 
alternativa viável para a 
embalagem do futuro.

No ramo de cosméticos, 
existem ainda exigências 
de legislação para evitar 
contaminações aos produ-
tos envasados, visto que se 
trata de produtos utilizados 
diretamente sobre a pele. 
Com isso, as restrições se 
tornam mais rigorosas. Para 
as empresas do ramo de 
embalagens, a ideia de base 
é estar sempre à frente com 
inovação, de forma a trazer 
insights para os donos de 
marca. 

O mercado está tão atento 
a isso que tem premiado ca-
ses de embalagem com foco 
em sustentabilidade, como 
o Prêmio Nacional de Ino-
vação e Prêmio Abre, entre 
outros. Com criatividade, 
inovação e dedicação de to-
dos os players, da indústria 
ao consumidor, podemos 
sim imaginar um mundo 
sem lixo e mais sustentável.

(*) - É especialista em engenharia de 
embalagens pelo Instituto Mauá de 

Tecnologia e especialista de produtos 
R&D da Ibema.

Indaiá Pasotti Sanchez (*)

D - Projetos Inovadores 
A terceira edição do maior programa de aceleração de startups do 
Oriente Médio, o Projeto da Sharjah Research, Technology and In-
novation Park, retorna ao Brasil e está com as inscrições abertas até 
o próximo dia 16. O evento busca projetos inovadores que estejam 
necessitando de mentoria e recursos para atingir seu pleno potencial. 
E com o diferencial de ajudar a inserir estes projetos na rica economia 
do Oriente Médio, cuja economia busca por novos eixos de crescimento 
econômico e social. Os finalistas vão se conectar com os patrocinadores 
por meio de mentorias individuais e sessões em grupo. Importante 
que as startups apresentem iniciativas ligadas a tecnologias da água, 
energéticas, design, arquitetura, transporte e logística, soluções de 
digitalização, análise ambiental ou economia sustentável. Inscrições: 
(https://eu1.hubs.ly/H01d1h_0).

E - Capacitação para PCDs
Com o objetivo de dar visibilidade à causa e apoiar pessoas com defi-
ciência a ingressar no mercado de trabalho, a transmissora de energia 
elétrica Taesa está com inscrições gratuitas abertas para o 2º Curso de 
Capacitação para PCDs. Parte do Programa de Diversidade e Inclusão da 
Companhia, o treinamento é em formato online e direcionado a jovens 
com Ensino Médio completo de todo o Brasil. São 30 vagas disponíveis. O 
curso inclui aulas como elaboração de currículo, segurança no trabalho, 
noções do Pacote Office, relações interpessoais, redação e introdução 
ao setor de energia elétrica, que serão ministradas pelos próprios cola-
boradores da Taesa remotamente. A carga horária da capacitação para 
PCD é de 20 horas. Inscrições no link: (https://vagas.com.br/v2396645). 

F - Fast Food
A Banana Food - marca de fast food de alimentação saudável - confirma 
a abertura de sua primeira unidade em São Paulo, na cidade de Jundiaí, 
para esta semana. Fundada em 2017 com o objetivo de oferecer expe-
riências únicas de qualidade de vida, saúde e bem-estar por meio de 
um cardápio nutritivo, saboroso e prático, a marca vem crescendo de 
forma estruturada e segura pelo país. Já são 14 unidades, sendo cinco 
em operação no Espírito Santo e Rio de Janeiro, e nove em processo de 
implantação. A meta é finalizar o ano com mais 40 contratos assinados. A 
rede oferece um cardápio variado com mais de 100 opções entre saladas 
com molhos exclusivos, pratos personalizados, lanches, sobremesas, 
bebidas e cafés. Saiba mais em: (https://bananafood.com.br/).

A - Esquenta Carnaval
A prefeitura de São Paulo anunciou o cancelamento do Esquenta Carnaval 
2022, marcado para os próximos dias 16 e 17, por falta de patrocínio. A 
festa tinha sido planejada após diversas reuniões com representantes 
de blocos carnavalescos que pediram para fazer o evento fora de época, 
devido ao cancelamento por causa da pandemia. Para obter patrocínio, 
a prefeitura lançou um edital, com lance mínimo de R$ 10 milhões, para 
atender aos 300 blocos que manifestaram interesse em participar. No 
último dia 7, foi realizado um novo pregão no valor de R$ 6 milhões para 
readequar a proposta ao número de 216 blocos habilitados. Entretanto, 
em nenhuma das ocasiões, houve interesse de empresas privadas no 
financiamento do evento. 

B - Economia Digital 
Nos dias 24 e 25 de agosto, no São Paulo Expo, acontece o Digitalks 
Expo 2022, o principal evento de Negócios da Economia Digital e 
Tecnologia, que retorna ao formato presencial em sua 13ª edição, reu-
nindo mais de 350 palestrantes para discutir as principais novidades 
e tendências da economia digital. Entre os keynote speakers estarão 
Jose L. Barletta, presidente da Barnews Research e Pilar Mendiola-
Fernandez , uma das responsáveis pela estratégia de marketing da 
campanha do ex-presidente dos EUA, Barack Obama. O evento contará 
com 12 auditórios, que serão divididos em temas como economia e 
inovação digital, social e live commerce, health, fintechs, e-commer-
ce, martechs, metaverso, 5G, entre outros. Informações e ingressos: 
(https://digitalks.com.br/expo/).

C - Saúde Digital
Nos próximos dias 27 e 28, no WTC Events Center, em São Paulo, 
acontece a 9ª edição do MV Experience Fórum (MEF), maior evento de 
inovação e tecnologia para o setor no Brasil. Reunirá grandes personali-
dades do segmento para debater saúde digital, tecnologia na medicina, 
paciente no centro da jornada assistencial, metaverso, entre outras 
tendências do segmento. O evento contará com médicos e represen-
tantes de renomados hospitais, entre eles, Edmundo Vasconcelos, Mãe 
de Deus, Unimed Sorocaba, Hospital das Clínicas e Moinhos de Vento, 
que colocarão em pauta o futuro do cuidado com a saúde, o paciente no 
centro da assistência, gestão de saúde baseada em resultados, eficiência 
operacional e gestão em Tempo Real. Mais informações: (https://www.
mvexperienceforum.com.br/).

G - Abertura de Empresas
O estado de São Paulo registrou aumento de 68% do saldo líquido de abertura 
de empresas no primeiro semestre de 2022 em comparação aos primeiros 
seis meses de 2019, período anterior à pandemia do Coronavírus. Segundo 
dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), órgão vinculado 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram 87.809 novos empre-
endimentos frente aos 52.267 abertos há três anos. Na comparação com o 
primeiro semestre de 2021, quando o saldo foi de 84.861 novas empresas, 
o crescimento foi de 3,5%. Já com o período de 2020, o resultado líquido 
foi de 46.391 constituições e alta de 89,3%. A marca supera o patamar de 
aberturas antes da pandemia; é o maior saldo dos últimos anos.

H - Intercâmbio em Família
Aprimorar a carreira no exterior é o desejo de muitos. Melhor ainda quando 
os custos caem pela metade. Essa é a proposta da CCTB, Canadian College of 
Tecnology and Business, uma escola referência em tecnologia em Vancouver, 
na província de British Columbia, no Canadá, que acaba de lançar a promoção 
Intercâmbio em Família, onde duas pessoas estudam e apenas uma paga pelo 
curso. A promoção está sendo realizada no Brasil pela SEDA Intercâmbios. 
O governo canadense espera atrair mais de um milhão de estrangeiros nos 
próximos anos. Uma das áreas mais demandadas é justamente a de tecnolo-
gia. Estudos apontam que o país tem cerca de 65 mil vagas em aberto nesse 
segmento. Saiba mais: (https://bit.ly/cursos-tech-cctb).

I - Mulheres Rockets 
Na próxima quinta-feira (14), das 19h30 às 21h30, Shirley Fernandes, sócia-
diretora da N1 IT, empresa do Grupo Stefanini, realiza o curso “Mulheres 
Protagonistas da Transformação”, uma imersão sobre empreendedorismo 
feminino. O curso faz parte do ‘Mulheres Rockets Empreende’, projeto 
que já contribuiu para o desenvolvimento e empoderamento de mais de 
22 mil mulheres com palestras, insights diários e um portal com cursos 
e conteúdo exclusivo. Toda experiência que levou a palestrante a ser 
uma líder reconhecida dentro e fora do Brasil será compartilhada com 
as participantes com dicas para empreender e as melhores práticas para 
o sucesso nos negócios. O evento é gratuito e disponibilizará certificado. 
Inscrições: (https://www.mulheresrockets.com.br/eventos).

J - Tecnologia em Programação
O Santander Universidades abriu as inscrições para a 3ª edição do Santander 
Coders 2022. Em parceria com a edtech de programação Let’s Code, o Ban-
co vai conceder 15 mil bolsas de introdução a tecnologias e linguagens de 
programação de Web Full Stack, Data Science, Engenheiro de Dados, Mobile 
(Kotlin) e Automação de Testes. As 250 pessoas com melhor desempenho 
receberão uma bolsa completa para os cursos de formação em uma das 5 
linguagens de programação escolhida pelos próprios participantes. É desti-
nado para pessoas maiores de 18 anos, com interesse na área de tecnologia 
ou que estejam em transição de carreira. Para participar, não é necessário 
ser formado ou estar cursando uma graduação. Para se inscrever acesse: 
(https://site-stg.letscode.com.br/processos-seletivos/santander-coders).
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CNI projeta crescimento de 
1,4% para o PIB em 2022

A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) projeta crescimento de 1,4% 
para o Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil neste ano, de acordo com o 
Informe Conjuntural do 2º trimestre. O 
percentual se aproxima da previsão de 
alta de 1,2% feita em dezembro de 2021. 
A antecipação do 13º salário e liberação 
do FGTS aqueceram a economia no 
primeiro semestre.

O gerente-executivo de Economia 
da CNI, Mário Sérgio Telles, explica 
que o setor de serviços surpreendeu 
positivamente no primeiro trimestre. A 
indústria registrou altas moderadas da 
produção, pouco acima do previsto, com 
maior dinamismo em setores ligados a 
commodities. “Os dados do segundo 
trimestre disponíveis até o momento, 
permitem esperar continuidade desse 
bom desempenho”, explica o economista.

A inflação por todo o mundo surpre-
endeu negativamente na maior parte 
do primeiro semestre. No Brasil, a CNI 
revisou para cima a previsão de inflação 
(IPCA) para 2022, de 6,3% ao ano para 
7,6% ao ano, mesmo considerando o 
significativo impacto da redução do 
ICMS de combustíveis, energia elétrica, 
telecomunicações e transporte coletivo. 
Por conta disso, a taxa de juros Selic foi 
elevada para além de das expectativas 
do primeiro trimestre, com a expectativa 
de mais uma elevação em agosto, que 
levaria a taxa para 13,75% ao ano até o 
fim de 2022. Fonte: AI/CNI.

O número está abaixo 
das projeções apre-
sentadas há uma se-

mana (8,27%) e há quatro 
semanas (8,89%). 

O Boletim Focus é uma pu-
blicação semanal que reúne 
a projeção de cerca de 100 
instituições do mercado para 
os principais indicadores eco-
nômicos do país. Para 2023, 
a expectativa de inflação 
subiu para 5,01%. É a 13ª alta 
seguida. Há uma semana, o 
mercado previa uma inflação 
de 4,91% para o próximo ano; 
e há quatro semanas este 
percentual (IPCA) estava 
em 4,39%. Já para os anos 
2024 e 2025, as previsões 
inflacionárias se mantiveram 
estáveis em 3,25% e 3%, 
respectivamente. 

Com relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB), o Bo-
letim Focus desta semana 

A taxa básica de juros, a Selic, se manteve estável em 13,75%, 
igual ao previsto há uma semana.
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Dados da ApexBrasil confirmam que 
o momento é de celebração para o país 
ao comemorar no último dia 7, o Dia 
Mundial do Chocolate. O Brasil é o 7º 
maior produtor de cacau no mundo e 
ocupa também a 7ª posição entre os 
maiores exportadores do produto e 
seus derivados. O Brasil exportou, no 
ano passado, 33,521 mil toneladas de 
chocolates e 54,756 mil toneladas de 
derivados do cacau, gerando US$ 226 
milhões de dólares. O principal destino 
do chocolate brasileiro é a Argentina, 
seguida por Estados Unidos e Chile. 

Em relação à exportação de amêndoas 
de cacau, o volume vendido, em 2021, 
chegou a 567 toneladas, com expectativa 
de aumentar para 655 toneladas este ano.

No período de janeiro a maio de 2022, 
foram exportadas pelo Brasil 14,038 mil 
toneladas de chocolates, 20,232 mil to-
neladas de derivados e 273 mil toneladas 
de amêndoas de cacau. A Apex salientou 
que no cenário do chocolate, que é um 
dos doces mais consumidos em todo o 
mundo, o cacau fino produzido na Ama-
zônia é considerado um dos melhores. 

Em 2021, três produtores de cacau 
brasileiros foram premiados entre os 
50 melhores do mundo no Cocoa of Ex-
cellence Awards. Também nesse ano, o 
chocolate belga Nicolas, produzido com 
amêndoas do Pará, ficou em segundo 
lugar na premiação do concurso Belgium 
Chocolate Awards 2022. A ApexBrasil 

O principal destino do chocolate 
brasileiro é a Argentina, seguida por 

Estados Unidos e Chile.
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Mercado financeiro prevê 
inflação de 7,96% para 2022
O mercado financeiro prevê, para 2022, uma inflação de 7,96%, percentual projetado para o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pelo Boletim Focus, divulgado na sexta-feira (8) pelo Banco Central

semanas, 9,75%. Para 2024 
e 2025, as previsões se man-
tém estáveis, na comparação 
com a semana passada, em 
7,75% e 7,5% ao ano, res-
pectivamente. 

A estimativa para a cota-
ção do dólar ao final do ano 
apresentou ligeira queda na 
comparação com a semana 
passada, caindo de R$ 5,10 
para R$ 5,09; e de alta, na 
comparação com as expecta-
tivas apresentadas há quatro 
semanas, quando a previsão 
era de que a moeda norte
-americana fecharia o ano 
com uma cotação de R$5,05. 
De acordo com o Focus, o 
dólar fechará 2023 cotado a 
R$ 5,10 – o mesmo valor da 
semana anterior. Há quatro 
semanas, a expectativa era 
de que a moeda apresentaria 
a cotação de R$ 5,05 ao final 
do próximo ano. (ABr) 

aumentou em 0,01 ponto 
percentual a previsão para 
2022, passando do 1,50% 
projetado há uma semana 
para 1,51%. Há quatro se-
manas, o cálculo estava em 
1,2%. O mercado financeiro 
manteve também estável – 
em 13,75%, igual ao previsto 
há uma semana – a estimati-

va para a taxa básica de juros, 
a Selic, de 2022. Há quatro 
semanas, a previsão era de 
13,25% para o fechamento 
do ano.

Já para 2023, a expectativa 
é de uma taxa de 10,5%. Há 
uma semana, estimava-se 
que o ano fecharia com uma 
Selic em 10,25%; e há quatro 

Brasil celebrou Dia Mundial do 
Chocolate com 7º lugar em exportação

promove a internacionalização do choco-
late nacional, por meio do projeto setorial 
Brasil Sweets & Snacks. A participação 
em feiras e eventos no exterior é uma 
das principais ações do projeto.

Este ano, o Brasil Sweets & Snacks 
levou seis empresas brasileiras do setor 
para participar da maior e mais importan-
te feira de doces e biscoitos do mundo, 
realizada anualmente na Alemanha, a ISM 
Colônia, quando foram gerados US$ 1,3 
milhão em negócios imediatos. Outras 
cinco empresas brasileiras participaram 
da maior exposição de confeitaria e lan-
ches na América do Norte, a Sweets & 
Snacks, em Chicago. Ali, foram gerados 
US$ 580 mil em negócios imediatos e 
US$ 6 milhões em expectativas de ne-
gócios para os próximos meses. A Bahia 
e o Pará são os maiores produtores de 
cacau no Brasil, respondendo por 90% 
da produção nacional. (ABr) 
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OpiniãO
Paradoxos paulistas na 

Revolução de 1932

O movimento que 
resultou na Revolução 
de 1932, iniciada 
no dia 9 de julho, 
foi consequência da 
oposição dos paulistas 
ao golpe de Estado 
deflagrado por aliados 
de Getúlio Vargas dois 
anos antes. 

A situação pôs fim à 
chamada República 
Velha, caracteriza-

da pela descentralização 
política e ampla autonomia 
dos Estados da Federação 
governados por oligarquias 
locais. A ascensão de Var-
gas em 1930, num primeiro 
momento, opunha em São 
Paulo os liberais e as oli-
garquias cafeeiras. 

Enquanto os liberais, 
constituídos por uma classe 
média urbana, apoiaram 
timidamente o golpe sob 
a expectativa de rápidas 
reformas liberalizantes e 
elaboração de uma nova 
constituição, as elites ru-
rais estavam descontentes 
com a ascensão de Vargas, 
pois impediu a posse do 
presidente paulista eleito 
e representante de seus 
interesses, Washington 
Luís, pondo fim à Consti-
tuição de 1891, herança da 
Proclamação da República. 

Além disso, as oligarquias 
paulistas eram contra a per-
da do controle das medidas 
econômicas em torno da 
produção de café e submis-
são de suas ambições frente 
à centralização política var-
guista. Vargas promoveu a 
nomeação de interventores 
não-paulistas no Estado de 
São Paulo, servindo de álibi 
e culminando em 1932 na 
formação da Frente Única 
no Estado, que parado-
xalmente passou a reunir 
os dois grupos que antes 
encontravam-se em vias 
opostas contra o governo 
provisório varguista. 

As oligarquias rurais pau-
listas, defensoras do “anti-
go regime” republicano, e 
os liberais do Estado, insa-
tisfeitos com o desinteresse 
de Vargas para a realização 
de uma nova constituição, 
compunham a confusão 
entre conservadorismo 
político e certas inclinações 
econômicas liberalizantes. 
A coexistência dessas duas 
tendências remonta a uma 
contradição econômica 
apontada pelo sociólogo 
Florestan Fernandes na 
obra “A Revolução Burgue-
sa no Brasil” (1974). 

O volume verifica que 
São Paulo, tardiamente na 
segunda metade do século 
XIX, foi o último Estado a 
adotar em massa a mão de 
obra escrava negra para a 
produção cafeeira, porém 
no início do século XX foi 
pioneiro no dinamismo in-
dustrial e expansão urbana 
ao lado da presença de 
trabalhadores imigrantes, 
sobretudo italianos. Sob 
este fundamento econô-
mico é possível identificar 
o conhecido dito de que 

São Paulo é a locomotiva 
econômica do Brasil. 

No entanto, é importante 
ressaltar que parte consi-
derável de sua população, 
amplamente influenciada 
pelo outrora conservado-
rismo de origem oligarca 
e a descentralização eco-
nômica, de origem liberal, 
tornam o mesmo Estado 
uma verdadeira âncora 
social do país, pouco pre-
ocupado com políticas de 
intervenção do governo 
para sustentar políticas de 
igualdade social ou mesmo 
racial. 

A fusão do desejo do 
retorno ao velho regime 
promovido pelas elites ca-
feeiras com a intenção de 
um novo sistema político-
-econômico reivindicado 
pela classe média urbana 
uniu os paulistas contra 
Vargas, mas os isolou do 
resto do país. O conflito 
havia se configurado entre 
São Paulo e o Brasil. 

Sem o apoio prometido 
de Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul e Mato Grosso, 
que acabaram por apoiar 
Vargas devido aos rumo-
res de independência e 
separatismo paulistas, 
a situação culminou na 
derrota da Revolução 
de 1932. A importância 
política e econômica do 
Estado pressionou Vargas 
a estabelecer pouco tempo 
depois a Constituição de 
1934 como forma de ame-
nizar as oposições ao seu 
governo no Estado. 

Curiosamente, entre os 
anos de 1940 e 1941 e em 
homenagem à Revolução 
de 32, foi criada a Avenida 
9 de julho na cidade de São 
Paulo, que desde 1938 ha-
via inaugurado seus túneis 
com a presença do próprio e 
incomodado Getúlio Varga, 
já sob o regime do Estado 
Novo (1937). Em 1954, a 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) passou a ter a sua 
sede na cidade na mesma 
avenida. Nada mais parado-
xal apontar a forma como a 
instituição que leva o nome 
de Getúlio Vargas está hoje 
incrustada na Avenida 9 de 
julho. 

São Paulo é um Estado 
habituado às contradi-
ções. Basta recordar o 
modo como a idolatria aos 
bandeirantes promovidos 
até hoje por nossas elites 
locais, presente e estam-
pada no nome de avenidas, 
escolas, emissoras de rádio, 
tv e marcas de brinquedos 
contrasta com o genocídio 
promovido pelos próprios 
bandeirantes contra a po-
pulação indígena durante 
o período colonial. 

O filósofo alemão Walter 
Benjamin em um breve 
texto, “Teses sobre o con-
ceito de História” (1940), 
afirmou: “nunca houve um 
monumento da cultura 
que não fosse também um 
monumento da barbárie”. 

(*) - É professor e cientista político 
da ESPM, autor dos livros 'Sérgio 

Buarque e a dialética da  
cordialidade' e 'Ética, cidadania  

e sustentabilidade'.

Paulo Niccoli Ramirez (*)

Metaverso: padronização  
é essencial

Fala-se muito em metaverso, mas para que ele chegue realmente a existir, serão necessários padrões para 
diversas áreas: software, hardware, endereçamento etc. A atual internet só existe porque os envolvidos 
conseguiram criar padrões. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Agora algumas empresas e orga-
nizações formaram um grupo, 
o Metaverse Standards Forum, 

destinado a criar e promover esses pa-
drões. Fazem parte desse grupo, entre 
outros, Epic Games, Meta, Microsoft, 
Nvidia, Qualcomm, Sony e World Wide 
Web Consortium. 

Em comunicado à imprensa, o grupo 
diz que trabalhará de forma pragmática, 
buscando, além de criar e promover 
padrões, estabelecer uma terminologia 
consistente para uso no ambiente do 
metaverso – hoje, não há sequer uma 
definição comum de metaverso.

Sempre que surge uma buzzword, 
como metaverso, surgem também os 
aproveitadores, que oferecem cursos 
e consultoria acerca do tema; nossa 
imprensa já menciona rotineiramente 
fatos “acontecidos no metaverso”, 
quando este ainda sequer existe. 

Estranha-se, no entanto, a ausência 
de alguns nomes no grupo, o principal 

plataformas ou que os usuários expor-
tem dados de um serviço para outro, 
mas o Metaverse Standards Forum su-
gere o desenvolvimento do metaverso 
de forma unificada.

Vamos ver o que o futuro nos reserva.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

dos quais a Apple; também não apare-
cem a    Niantic e a Roblox, muito fortes 
nas áreas de jogos e mundos virtuais. 

A criação desses padrões não signi-
fica necessariamente que existirá um 
metaverso – já se fala em multiversos. 
Esses padrões podem permitir que 
desenvolvedores mais facilmente criem 
e distribuam conteúdo para diferentes 

naratrip boonroung_CANVA

News@TI
oferecidas pelo Méliuz , empresa de tecnologia que tem como ob-
jetivo impulsionar as vendas das lojas parceiras por meio de uma 
experiência de compra fácil, completa e integrada à vida financeira 
dos usuários. Eleita a 3ª melhor empresa para se trabalhar em 
Minas Gerais no ranking GPTW em 2022, a companhia está em 
busca de profissionais de diversas senioridades para vagas nas 
áreas de tecnologia, produto, marketing, entre outras, todas elas 
para trabalho 100% remoto e disponíveis também para pessoas 
com deficiência (PCD). Primeira startup a abrir capital na bolsa 
de valores, o Méliuz fez seu IPO, em novembro de 2 020, quando 
contava com 142 funcionários. Desde então, vem investindo em 
crescimento do time, principalmente nas áreas de tecnologia e 
produto, que cresceu 91% entre junho de 2020 e junho de 2021. 
Hoje, somando-se todas as empresas adquiridas pelo Méliuz, que 
formam o grupo CASH3, a companhia conta com mais de 1000 
pessoas. Vale lembrar que, após a aquisição do Picodi, o Méliuz 
expandiu sua operação e é, hoje, uma empresa  global, com atua-
ção em 44 países e sem limitações geográficas de contratação no 
Brasil (https://meliuz.gupy.io/).

15 mil bolsas de estudo de tecnologia em 
programação

@O Santander Universidades abriu as inscrições para a 3ª edição 
do Santander Coders 2022. Em parceria com a edtech de progra-

mação Let’s Code, o Banco vai conceder 15 mil bolsas de introdução 
a tecnologias e linguagens de programação de Web Full Stack, Data 
Science, Engenheiro de Dados, Mobile (Kotlin) e Automação de Tes-
tes. As 250 pessoas com melhor desempenho receberão uma bolsa 
completa para os cursos de formação em uma das 5 linguagens de 
programação escolhida pelos próprios participantes. As inscrições 
se encerram em 11/08 e devem ser feitas na plataforma Bolsas San-
tander https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/bolsas-san-
tander-tecnologia-santander-coders-2022?utm_source=Web&utm_
medium=Referral&utm_campaign=coders_22_Brasil_NDP.

Vagas de trabalho remoto para início imediato

@Profissionais de diversas áreas que buscam uma oportunidade 
em uma empresa global podem se candidatar a uma das vagas 

ricardosouza@netjen.com.br

Startups: o que muda com as novas regras 
para o investimento de pessoas físicas

Em 1º de julho, entrou em vigor a Resolução 
CVM 88, que dispõe sobre “a oferta pública de 
distribuição de valores mobiliários de emissão 
de sociedades empresárias de pequeno porte 
realizada com dispensa de registro por meio 
de plataforma eletrônica de investimento par-
ticipativo”. Trocando em miúdos, a instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é 
mais um passo importante na regulamenta-
ção definitiva do ecossistema de startups no 
Brasil, ao definir as novas regras para que as 
empresas nascentes de tecnologia recebam 
investimentos de pessoas físicas.

 
Isso poderá ser feito por meio de equity 

crowd funding, ou seja, o investimento de gru-
pos de pessoas para o financiamento público 
de uma empresa, que resulta em participação 
societária. A Resolução CVM 88 regula as pla-
taformas de equity crowdfunding e permite 
que o investidor pessoa física se cadastre em 
uma plataforma que apresenta uma relação de 
startups pré-selecionadas, com dados finan-
ceiros e jurídicos como histórico da empresa 
e dos sócios, modelo de negócio e projeções 
financeiras, e assine digitalmente um contrato 
de investimento. Toda essa operação de in-
vestimento participativo se completa online.

 
As startups habilitadas a receber esses 

investimentos devem se classificar como 
sociedade empresária de pequeno porte 
constituída no Brasil, não registrada como 
emissor de valores mobiliários na CVM e com 
receita bruta anual de até R$ 40 milhões no 
exercício encerrado no ano anterior à oferta.

 
De acordo com a maioria dos analistas, as 

novas regras, que revogam uma resolução 
CVM de julho de 2017, já no curto prazo vão 
ampliar e profissionalizar a prática de equity 
crowdfunding e, ao mesmo tempo, fortalecer 
as startups, que poderão receber novos inves-
timentos mesmo depois da primeira rodada de 
captação, por meio de um recurso chamado 
de “transações subsequentes”. 

 

pondem por algumas das grandes mudanças 
impulsionadas pela transformação digital e, 
mesmo assim, ainda são pouco exploradas 
como investimento. Se mostrarem que estão 
numa rota segura de crescimento, tornam-se 
muito atrativas para o investidor que gosta de 
diversificar suas aplicações. 

 
Entre os diferenciais mais importantes que 

justificam o investimento em uma startup 
estão seu grau de inovação e sua maturidade. 
Nesse sentido, os analistas concordam que as 
fintechs, que operam com soluções financeiras, 
e as insurtechs, da área de seguros, levam 
vantagem nessa corrida, por estarem mais 
maduras e consolidadas.

 
Essa ideia é comprovada pelo próprio 

desempenho das fintechs, as startups que 
mais receberam investimentos no Brasil no 
acumulado do ano, com US$ 1,2 bilhão, mais 
da metade de todo o volume investido no 
mercado de janeiro a abril, e bem distantes 
das segundas colocadas, as retailtechs, de 
varejo. Não será surpresa nenhuma se essa 
tendência se mantiver com as novas regras, 
já que identifica uma preferência nítida dos 
investidores.

 
Por enquanto, o momento é de expectativa 

no ecossistema brasileiro de inovação. O mer-
cado de investimentos é sensível e complexo 
e em momentos de crise prefere opções com 
o menor risco possível. É nesse contexto que 
passarão a vigorar as regras da Resolução 
CVM 88, mas se há uma opinião unânime no 
momento é a de que surgirá um novo mercado, 
com potencial de oferecer grandes oportuni-
dades para quem decidir investir em startups.

 
(Fonte: Felipe Avelar é fundador e CEO da startup 

Finplace (www.finplace.com.br), fintech que 
conecta de forma gratuita empresas que precisam 

de crédito com instituições financeiras. Foi por 
10 anos vice-presidente de operações do Grupo 

Credit Brasil e possui grande experiência no 
segmento de crédito para PMEs).

Num primeiro momento, o mercado de equity 
crowdfunding deverá crescer significativamen-
te, com a participação de startups com fatura-
mento maior e, portanto, de empresas que antes 
não eram elegíveis. Além disso, os investidores 
ganham mais segurança e confiança para aplicar 
seu dinheiro em empresas de tecnologia por 
meio das plataformas colaborativas.

 
Resta saber ser haverá um número maior de 

pessoas físicas dispostas a investir em startups 
em um cenário não muito favorável, com juros 
altos, permanência da Covid (embora com in-
tensidade bem menor), em um ano de eleições 
e em meio à crise provocada com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia. O equity crowdfunding, 
como tudo o que envolve o mercado de ações 
e as aplicações financeiras, é feito de riscos e 
oportunidades, que devem ser consideradas de 
acordo com o perfil do investidor.

 
O certo é que as novas regras da CVM criam 

um fato novo no mercado. As startups res-
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 Distrito - Guaianases 
Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELI GERALDO CALEIRO JúNIOR, profissão: controlador de acessso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eli Geraldo Caleiro e de Heloisa Neri Raymundo. A 
pretendente: EDNA DE SANTANA PINhEIRO, profissão: vendedora autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Pinheiro e de Elaine de Santana Carvalho.

O pretendente: PhELIPE GOMES DO MONTE, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Gomes do Monte e de Jane Maria Aparecida da Silva. 
A pretendente: ISAbELA PEREIRA ARAuJO, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Laecio Araujo e de Antonieuda Pereira Araujo.

O pretendente: ARIOVALDO FERREIRA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1954, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Ferreira e de Fany Ponteciano Ferreira. A 
pretendente: VILMA APARECIDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1965, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Onofre Rosendo da Silva e de Tertulina Rosa da Silva.

O pretendente: VALDIERE DOS SANTOS bARROS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 22/09/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Conserva Barros e de Marli dos Santos Barros. 
A pretendente: JAMILE SALES SOARES, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João José Silva Soares e de Luciene Conceição Sales.

O pretendente: GENILSON ROquE DA SILVA, profissão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Gonçalo da Silva e de Clea Lucia Roque de 
Souza. A pretendente: GISELE APARECIDA EuGENIO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1983, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Eugenio e de Vera Penha da Silva Eugenio.

O pretendente: ANDERSON bATISTA DA SILVA, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A pre-
tendente: IRINEIA CRISTINA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Irineu dos Santos Filho e de Neiva Monteiro dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON TIAGO DOS SANTOS, profissão: técnico de enferma-
gem, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves Verissimo dos 
Santos e de Elza Maria dos Santos. A pretendente: MARIA DEyANE bARROS Luz, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís do Piauí, 
PI, data-nascimento: 03/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo de Sousa Luz e de Maria de Fátima Barros.

O pretendente: WILLy TAVARES CANDIDO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/11/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Francisco Candido e de 
Fabiana Tavares da Cruz. A pretendente: LARISSA MENDES bARbOzA, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
11/06/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Felix 
Barboza e de Maria Edvânia Mendes Barboza.

O pretendente: FELIPE CERRETTI MuNIz bARRETO, profissão: auxiliar de contabi-
lidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enéas Muniz Barreto Filho 
e de Eliane Cerretti Muniz Barreto. A pretendente: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ronaldo Adriano de Oliveira e de Rosemara Aparecida de Oliveira.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: yAGO COSTA FINOzzI, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 30/08/1993, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edenilson Barbieri Finozzi e 
de Maria José Bernal Costa. A pretendente: ANA PAuLA DE ARAuJO bARbOSA, pro-
fissão: assistente administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Bezerros, PE, 
data-nascimento: 01/03/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Edvaldo Correia Barbosa e de Maria Aparecida de Araujo.

O pretendente: ARMANDO GuzMAN TROChE bENEGAS, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no Paraguai, data-nascimento: 13/11/1993, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Primo Troche Ortellado e de Lourdes Regina Benegas 
Martinez. A pretendente: MARIA EuGENIA NuNEz DuETTE, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Paraguai, data-nascimento: 25/02/1992, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcial Nunez Lopez e de Maria Cristina Duette.

O pretendente: RONIE PETERSON DE SÁ CIRILLO, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/06/1980, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Cirillo Neto e de Ana Maria de Sá Cirillo. A pretendente: 
ERICA ADRIELy GOMES DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Jandira, SP, data-nascimento: 01/04/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de José Orlando Lopes de Oliveira e de Ivanir Aparecida Gomes.

Mol – Relevantes e imperdíveis aconselhamentos 
sobre como enfrentar esse momento tão delicado 
na vida das pessoas, que se mal tratado poderá 
gerar marcas e gravames. Voltado para filhas, há 

também espaço para os meninos nessa fase. Em formato de 
bolso, embasará ótimos resultados práticos e familiares. Parte 
da renda com as vendas, será revertida para entidade “ www.
planodemenina.com.br” voltada a fornecer meios e planos para 
uma juventude sadia e feliz, acarretando um adulto melhor 
preparado. Um eficiente trabalho que deveria ser copiado.

Manual da Filha Adolescente

Dante Gallian – Record -  Sempre preocupado 
com o ser humano, com suas idas e vindas, o eterno 
pesquisador, historiador e doutor em História Social, 
lastreia esta obra na magistral saga de Ulisses, criada 

por Homero em sua Odisseia. Dante coloca às claras tudo o que 
está ocorrendo em nosso derredor. Mazelas e felicidades são 
devidamente contextualizadas em doze passos,  com traços 
indeléveis de um profundo conhecedor e amante da natureza 
humana. Vai aos recônditos do ser para, literal e literariamente 
mostrar os caminhos para ser, estar e bem conviver. Uma visão 
biológica, psicológica, enfim, holística do ser e das facetas huma-
nas, desde primórdios até a modernidade, com seus tributos e 
atributos. Polêmico, apresenta teses e as resolve. Profundo sem 
ser, de maneira alguma, um chato. Mestre Dante tem o dom da 
leveza num assunto filosoficamente tão complexo. Para poucos 
que desejem ampliar conhecimentos gerais e principalmente 
sobre si. Marcante!

É próprio do Humano: Uma 
odisseia do autoconhecimento e da 
autorrealização em 12 lições

Henri Stellman – Margarida Goldsztajn 
(Trad) – Contesto –  Mestre em política inter-
nacional, Henri nos traz uma obra que esclarece, 
devida e justamente, a dicotomia apresentada em 
seu título. Quase que diariamente recebemos in-

formações dispares a respeito. Livro de poucas páginas , sem 
perder profundidade, concentra preciosas informações sem ser 
tendencioso. Fiel aos fatos, delineia panorama bastante claro e 

internacionalmente envolvente.  Esclarecedor.

O que é Antissionismo ? E é uma 
forma de antissemitismo? Um breve 
manual para ativistas e analistas

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

O pretendente: ADALTO MARTINS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido em Cardoso, SP, no dia (06/03/1967), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Coricoriá Martins Pereira e de Edna da Silva Pereira. A pretendente: 
CRISTINA NEVES MARTINS MOTTA, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Marcello Martins Motta e de Marillia Ney Neves Martins Motta.

O pretendente: ALESSIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA DELMONDES, de nacionalidade 
brasileira, advogado, divorciado, nascido em Araripina, PE, no dia (05/03/1980), residente 
na Austrália e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Ademario Delmondes e de 
Maria Célia de Oliveira Delmondes. A pretendente: VANESSA LEME DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, veterinária, solteira, nascida em Bragança Paulista, SP, no dia 
(21/10/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Roberto Gomes 
de Oliveira e de Irene Leme de Oliveira.

O pretendente: CAIO CESAR CARLOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, enge-
nheiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Milton Carlos Ferreira Filho e de Maria Luiza Batista Ferreira. 
A pretendente: VANESSA SAyuRI KOJIMA, de nacionalidade brasileira, engenheira, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Noboru Kojima e de Aparecida Fumiko Nakamura Kojima.

O pretendente: CLENALDO bATISTA ANJOS, de nacionalidade brasileira, servidor 
público estadual, solteiro, nascido, Riachão do Dantas, SE, no dia (22/12/1975), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Batista dos Anjos e de Angelina 
Rodrigues dos Santos. O pretendente: GuILhERME hENRIquE DE AzEVEDO LIMA, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia (08/05/1993), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvard de 
Azevedo Lima e de Antonia Gonçalves de Lima.

O pretendente: DAVI FERNANDES PIRES EuSTAChIO, de nacionalidade brasileira, 
arquiteto, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1988), residente na Austrália 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco Pires Eustachio e de Denise 
Fernandes. A pretendente: CAMILA CASTANhAS COLETTI, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1990), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Guilherme Coletti e de Rosana D'Oliveira Castanhas Coletti.

O pretendente: DOuGLAS NEVES E CARDOSO, de nacionalidade brasileira, médico, sol-
teiro, nascido em Três Corações, MG, no dia (05/01/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Angelo Ribeiro Cardoso e de Maria Rosiane Neves Ribeiro Cardoso. A 
pretendente: ANA CLARA GONÇALVES PERES COSTA, de nacionalidade brasileira, mé-
dica, solteira, nascida em Machado, MG, no dia (05/11/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Sebastião Douglas Peres Costa e de Ana Maria Gonçalves Peres Costa.

O pretendente: FERNANDO hENRIquE MACIEL ROChA, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, divorciado, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (13/11/1966), residente na 
Austrália e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Dalai Rocha e de Sara Maciel Rocha. 
A pretendente: JúLIA bANDEIRA DE MELO AGuIAR, de nacionalidade brasileira, jorna-
lista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Rafael Guanaes Aguiar Filho e de Suzana Assis Bandeira de Melo.

O pretendente: FRANCISCO ALOE RENSI FILhO, de nacionalidade brasileira, publici-
tário, solteiro, nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, SP, no dia (12/08/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Aloe Rensi e de Mônica Oliveira Santos 
Aloe Rensi. A pretendente: JúLIA MILARÉ GROPO, de nacionalidade brasileira, profes-
sora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Valkir Gropo Junior e de Luciana Milaré Gropo.

O pretendente: FREDERIK ADRIAN GOMEz MASSIRONI, de nacionalidade uruguaia, ad-
ministrador de empresas, divorciado, nascido em Montevideu, Uruguai, no dia (03/07/1975), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Emilio Antonio Gomez e de Alicia Massi-
roni. A pretendente: KARINA SILVA CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, nutricionista, 
solteira, nascida em Belém, PA, no dia (08/05/1981), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Ananias Silva Cordeiro e de Ruth Helena da Silva Cordeiro.

O pretendente: GuILhERME CARVALhO LuCENA, de nacionalidade brasileira, en-
genheiro de software, solteiro, nascido em Recife, PE, no dia (22/05/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednaldo Lucena Barbosa e de Severina Otilia de 
Carvalho Lucena. A pretendente: MARIA hELENA ChAVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, auditora contábil, solteira, nascida em Recife, PE, no dia (01/11/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Roberto da Silva e de Jaqueline de Melo Chaves.

O pretendente: JuVENAL MENDONÇA DIAS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, publi-
citário, divorciado, nascido em Pelotas, RS, no dia (21/05/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Juvenal Soares Dias da Costa e de Eliâne Mendonça Dias da Costa. A 
pretendente: FERNANDA NAPOLEÃO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, web 
designer, solteira, nascida em Mauá, SP, no dia (16/03/1998), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Adelino Garcia do Nascimento e de Penelope Aparecida Felicioni Napoleão.

O pretendente: LEVI yITzChAK SAbbAh, de nacionalidade australiana, estudante, 
solteiro, nascido em East St Kilda, Austrália, no dia (20/07/1996), residente na Austrália 
e domiciliado São Paulo, filho de Richard Sabbah e de Benedict Julie Levyn Sabbah. A 
pretendente: DEbORA LEA KOhINE, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/2000), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Victor Raffoul Kechek Kohine e de Claudia Jacinta Majluf Kohine.

O pretendente: LuCAS PEDRO bERNARDO SILVA PALhARINI, de nacionalidade bra-
sileira, estudante, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcio José Palharini e de Sandra Gorette da Silva. 
A pretendente: MAELI OLIVEIRA DA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em Bujaru, PA, no dia (16/06/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Saturnino Baleixo da Trindade e de Maria de Nazaré Oliveira Maciel.

O pretendente: MARCIO JOSÉ PALhARINI, de nacionalidade brasileira, professor/apo-
sentado, solteiro, nascido, Potirendaba, SP, no dia (05/06/1962), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Palharini e de Mafalda Zaupa Palharini. O pretendente: 
JOSÉ MARCOS SERAFIM bARbOSA, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, 
nascido em Surubim, PE, no dia (26/10/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Luis Gonzaga Barbosa e de Severina Fernandes Barbosa.

A pretendente: NÁDIA EVANGELISTA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, analista 
de RH, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Manuel Martins dos Anjos Neto e de Maria Aparecida Evangelista dos 
Anjos. A pretendente: ADELIANE VIEIRA DE bARROS LIMA, de nacionalidade brasileira, 
bancária, solteira, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (26/10/1980), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Mamédio Vieira de Barros e de Noemia Vieira de Barros Lima.

O pretendente: ThOMAS GAMPER FEITOzA, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
florestal, solteiro, nascido em Guaratinguetá, SP, no dia (25/10/1989), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Feitoza Filho e de Gislane Gamper 
Feitoza. A pretendente: MARIANA GONDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em Santos, SP, no dia (26/12/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Laurence Gomes dos Santos e de Luisa Kimiko Gondo.

A convivente: VANESSA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, solteira, arquiteta, 
nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia (11/06/1975), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, SP filha de Carlos Alberto Gomes da Silva e de Raquel Aparecida Cardoso. 
A convivente: ADRIANA CAMARGO buENO, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
corretora de imóveis, nascida em Marília, SP, no dia (31/03/1971), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP filha de Joaquim Camargo Bueno e de Maria Aparecida Ferreira Bueno.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: DIEGO MACEDO AzEVEDO, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 
(10/06/1998), profissão técnico metrologista 1, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Valdique de Azevedo e de Edilene 
Alves Macedo de Azevedo. A pretendente: MARIANA PIRES bASDON, nascida em 
Santo André, SP, no dia (25/06/1993), profissão operadora de loja, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marie Luiz Silva Basdon 
e de Sandra Regina Pires Basdon.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATuRAIS 
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:

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

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 São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O convivente: CLAuDEMIR ARCELINO DA SILVA, profissão: vidraceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Goioerê, PR, data-nascimento: 11/04/1975, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Arcelino da Silva e de Maria Anunciada da Silva. 
A convivente: DANIELA CRISTINA DEL PIO LuOGO, profissão: prestadora de ser-
viço, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alvaro Del Pio Luogo e de Aurenita 
Damacena Del Pio Luogo.
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:

CAIO hENRIquE DE SOuzA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista financeiro, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/283.FLS.081 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quator-
ze de julho de mil novecentos e noventa e sete (14/07/1997), residente e domiciliado Rua 
Duarte Lobo, 83, apartamento 34-B, CEP 08250-520, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudiney Batista da Silva Junior e de Andréa Brandão 
de Souza Silva. KAThLEEN bATISTA RODRIGuES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/310.FLS.018-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de maio de mil novecentos e noventa e oito (04/05/1998), residente e domiciliada Rua Duar-
te Lobo, 83, apartamento 34-B, CEP 08250-520, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Regis Rodrigues e de Adriana Batista Pereira.

GILSON CORREIA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão fiscal de linha, nascido 
em Itagi, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.178 ITAGI/BA), Itagi, BA no dia seis de 
março de mil novecentos e sessenta e sete (06/03/1967), residente e domiciliado Rua 
Canção Agalopada, 38, CEP:08225-500, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Florentino de Almeida e de Marina Nascimento 
Correia. NORMA DA SILVA AMORIM, estado civil divorciada, profissão controladora de 
acesso, nascida em Caatiba, Estado da Bahia, Caatiba, BA no dia vinte e um de julho 
de mil novecentos e sessenta e sete (21/07/1967), residente e domiciliada Rua Cintra, 
361, casa 01, CEP:08226-014, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Silva Amorim e de Otaviana dos Santos Amorim.

RAFAEL FERRAz REINALDO, estado civil solteiro, profissão bolseiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/225.FLS.030-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de junho de mil novecentos e noventa e um (13/06/1991), residente e domiciliado Rua 
Antônio Gandini, 731, apartamento 41-B, CEP:08215-460, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Josue Santana Reinaldo e de Deise Ferraz Reinaldo. LEThICIA MARASSATO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de desenvolvimento infantil, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/134.FLS.137-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de maio de mil novecentos e noventa e cinco (09/05/1995), residente e domi-
ciliada Rua Antônio Gandini, 731, apartamento 41-B, CEP:08215-460, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos da Silva e de Isabel Marassato Pinto da Silva.

KENNEDy DA SILVA DAVID, estado civil solteiro, profissão mecânico de manutenção, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/421.FLS.146V 1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e 
nove (07/07/1999), residente e domiciliado Rua Nolina, 52, bloco 04, apartamento 11, CEP: 
08421050, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de João Batista David e 
de Josefa Maria da Silva David. GAbRIELE DE FARIAS MENDES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de cantina, nascida neste Distrito (CN:LV.A/408.FLS.153 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dois (26/02/2002), residente e 
domiciliada Rua Adelina Patti, 71, casa 01, CEP: 08270-380, Vila Chuca, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcelo Costa Mendes e de Paula Nubia Mirante de Farias.

WESLEN ANTONIO GRIGORIO, estado civil solteiro, profissão montador, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/364.FLS.113-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro 
de dois mil (14/01/2000), residente e domiciliado Rua Tombu, 138, casa 02, CEP:08280-
220, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Erton Grigorio e de 
Cristiane Antonio. ELLEN VITORIA DE JESuS CELIO, estado civil solteira, profissão ven-
dedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.221 SAPOPEMBA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de março de dois mil e um (31/03/2001), residente e domicilia-
da Rua Padre Francisco Tanho, 33, A, CEP:08280-320, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Juscelino da Silva Celio e de Ana Paula de Jesus Celio.

FELIPE MATOS DIAS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/266.FLS.033-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (13/12/1996), residente e domiciliado Rua Tomoichi Shimizu, 
400, bloco 01, apartamento 1207, CEP: 08260-140, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Wanderley Evangelista Dias e de Edilene Vieira de Matos Dias. VANDERLÂNIA 
RODRIGuES bARbOSA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Solânea, 
Estado da Paraíba (CN:LV.A/029.FLS.291 SOLÂNEA/PB), Solânea, PB no dia dezesseis 
de junho de mil novecentos e noventa e sete (16/06/1997), residente e domiciliada Rua 
Tomoichi Shimizu, 400, bloco 01, apartamento 1207, CEP: 08260-140, Colônia, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Varderlei Chaves Barbosa e de Marivânia Rodrigues Barbosa.

FAbIO TAKASE KuSANO, estado civil solteiro, profissão dentista, nascido no Subdistrito Ibi-
rapuera, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.296 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (04/12/1977), residente e domiciliado Rua 
Baixada Santista, 836, apartamento 183-B, CEP:08295-360, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Mario Mituo Kusano e de Catarina Takase Kusano. ALINE COSTA DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profissão secretária, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e noventa (27/04/1990), residente e domiciliada Rua Baixada 
Santista, 836, apartamento 183-B, CEP:08295 360, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Getulio do Nascimento Neto e de Helena Maria da Costa do Nascimento.

EFRAIN ANDRÉ DE quEIROz, estado civil divorciado, profissão tratorista, nascido em Arandu, 
neste Estado, Arandu, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/07/1994), residente e domiciliado Rua Lázaro do Amaral Leite, 470, CEP:18701 640, Parque 
Santa Elizabeth I, Avaré, neste Estado, Avaré, SP, filho de Milton de Queiroz e de Cilmara Ivani 
Corrêa de Queiroz. NATALIA SOARES DIAS, estado civil divorciada, profissão professora, nas-
cida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e 
seis (10/06/1996), residente e domiciliada Rua Guriri, 07, casa 02, CEP:08295-040, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Dias e de Amélia Soares Dias.

RubENS FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão taxista, nascido 
no Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil 
novecentos e oitenta (16/08/1980), residente e domiciliado Rua Bernardo Leon, 130, apar-
tamento 14-B, CEP:08253-590, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira dos Santos e de Maria Rosa Ferreira dos Santos. 
VIVIANE SILVA MIRANDA, estado civil divorciada, profissão analista de sistemas, nas-
cida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (26/12/1982), residente e domiciliada Rua Bernardo Leon, 130, 
apartamento 14-B, CEP:08253-590, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Vieira de Miranda e de Aparecida Barbosa Silva de Miranda.

OSMAR DANTAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Euclides da Cunha, Estado da Bahia (CN:LV.A/001.FLS.265 DISTRITO DE ARIBICÉ-EU-
CLIDES DA CUNHA/BA), Euclides da Cunha, BA no dia cinco de abril de mil novecentos 
e noventa e três (05/04/1993), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 435, bloco 
B, apartamento 31 - CEP 08265-150, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Clovis Ferreira dos Santos e de Roselir Dantas de Araujo. FÁTIMA DE SOuzA bRI-
TO, estado civil solteira, profissão empregada doméstica, nascida no Subdistrito Vila Nova 
Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.101-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e oito (26/05/1988), residente e domiciliada 
Rua Iososuke Okaue, 435, bloco B, apartamento 31, CEP 08265-150, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Pereira Brito e de Maria Aparecida de Souza.

LEONARDO VAz DA COSTA E SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/352.FLS.244V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e noventa e nove (01/09/1999), residente e domiciliado Avenida 
Miguel Ignácio Curi, 04, CEP:08295-005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Perpetuo da Costa E Silva e de Rosa Maria Vaz da Silva. ANA bEATRIz DA SILVA 
VERGILIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/608.
FLS.278-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de dois mil 
e dois (01/10/2002), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 04, CEP:08295-005, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Grace Kelly da Silva Vergilio.

JONAThAN GOMES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/240.FLS.034 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (30/12/1995), residente e domiciliado 
Avenida Campanella, 1665, casa 03, CEP:08220-831, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Valdinei Rocha de Andrade e de Joselma Barbosa Gomes de Andrade. MAyARA 
ySMILE SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/596.FLS.027 SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (22/10/1995), residente e 
domiciliada Avenida Campanella, 1665, casa 03, CEP:08220-831, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Rolemberg Cerqueira Lima de Oliveira e de Gilmara Rosa da Silva.

WANDERLEy PIRES LEITE, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, nascido em 
Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta 
(21/10/1980), residente e domiciliado Rua Ponte Serrada, 39, apto 44-A, CEP 08290-595, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Wandelir de Oliveira Leite e de Maria Lucia Pires Leite. bRuNA 
ALVES DE ARAúJO, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em Eliseu Martins, 
Estado do Piauí, Eliseu Martins, PI no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/11/1989), residente e domiciliada Rua Ponte Serrada, 39, apto 44-A, CEP 08290 595, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Júnior Lima de Araujo e de Maria José Alves de Araújo.
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