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A International Finance Corporation assinou um acordo para in-
vestir US$ 15 milhões na BlaBlaCar para fomentar o crescimento da 
plataforma de viagens compartilhadas no Brasil.   

Impulsionando a mobilidade compartilhada  
de longa distância
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As facilidades proporcionadas pela tecnologia colocaram o consumidor 
no papel de protagonista nas relações de compra e venda, e a tendência é 
que cada vez mais ele seja posicionado no centro da estratégia de qualquer 
negócio. Um bom exemplo são os marketplaces, locais onde os próprios 
clientes praticam o autoatendimento ao descobrir produtos, informar-se 
sobre eles, comparar preços, fazer pedidos, realizar pagamentos, visua-
lizar recomendações e feedback de outros clientes e, muito mais.   

Melhore a experiência do consumidor 
pelos canais digitais

A cada ano que passa, a sociedade, de maneira geral, fica mais complexa. 
Os interesses, a maneira de falar, a moda, as crenças, a sexualidade, o 
entretenimento, tudo se transforma e, assim, se transformam também 
as necessidades dos usuários.   

Deixe a inteligência artificial trabalhar para 
você no online e no offline

Uma das principais responsabilidades das grandes empresas é 
priorizar a segurança da informação e manter os dados da empresa 
sempre seguros.    

Empresas precisam de múltiplas formas  
de backup para se proteger

mapodile_CANVA

Satélites de baixa órbita, 5G e Edge computing 
podem substituir motoboys pelos drones

De acordo com o motoboy 'Jackson 
Five', personagem interpretado pelo 
humorista Marco Luque, as avenidas 
das cidades são como artérias. 

Em sua imaginação, as ruas são as veias 
e os motoboys são como lactobacilos 

vivos se movimentando freneticamente 
por este emaranhado de canais.

Mas na realidade da economia brasileira, 
para quem consegue retirar seu sustento 
levando e trazendo encomendas, essa ativi-
dade representa uma vital oportunidade de 
trabalho. Por outro lado, como o próprio Five 
deixa claro, o dia a dia desses lactobacilos 
não é nada fácil. Tendo a máxima velocidade 
como regra, eles vivem numa guerra cons-
tante com motoristas de carros e caminhões 
pelos espaços disponíveis nas vias. 

Nesta rotina, como dois corpos não 
podem ocupar o mesmo lugar no espaço 
ao mesmo tempo, ocorrem colisões com 
prejuízos físicos, materiais e econômicos 
incalculáveis. Ocorre que, segundo o físico 
americano, Chris Anderson, “não vivemos 
numa era de mudança, vivemos numa 
mudança de era” e essa transformação 
tem como uma de suas tendências a subs-
tituição gradual de 'Jackson Five' e seus 
amigos pelos drones como alternativa para 
o transporte de encomendas.

Na verdade, todo o setor de logística se 
prepara para sofrer profundas mudanças 
com a evolução e a massificação de tec-
nologias como 5G, edge computing e os 
satélites de baixa órbita (LEO). 

Este foi um dos principais pontos discu-
tidos durante o seminário Inova Sencinet, 
quando indícios desse futuro foram apre-
sentados como, por exemplo, os centros de 
logística da Amazon, onde robôs circulam 
por todo lado transportando produtos 
com velocidade e precisão muito grande, 
eliminando assim a necessidade de pessoas 
para realizar esta atividade.
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Enquanto isso, em fevereiro o iFood 
anunciou ter recebido autorização da Anac 
para uso diário comercial de entregas de 
delivery com drones. Esse parece ser ape-
nas o começo de uma jornada que levará 
as cidades a terem mais drones pelos céus 
do que motos pelas ruas. Isso porque o 5G 
oferece uma velocidade até 100 vezes maior 
do que as alternativas anteriores. 

Além disso, sua latência muito baixa, 
permite uma utilização em aplicações nas 
quais o tempo de resposta exigido precise 
ser muito pequeno, como por exemplo a 
comunicação para frear os veículos autôno-
mos, que não pode ter delay como ocorre 
atualmente pela necessidade de transmitir 
uma informação até a nuvem e esperar que 
ela retorne. Por sua vez, os satélites de 
baixa órbita vão conectar o planeta todo, 
com altas taxas, efetivamente broadband. 

Finalmente, o Edge computing, potencia-
lizado pela miniaturização dos componen-
tes, com um consumo cada vez menor de 
energia e usando cada vez menos espaço. 
Isso está permitindo colocar centros de 
processamento e armazenamento de dados 
cada vez mais próximos ao usuário final. 
Essas tecnologias são absolutamente trans-
formacionais e vão ser a base para novos 
modelos de negócios fazendo com que as 
visões futuristas estejam mais próximas da 
realidade do que se imagina.

Inclusive na citada guerra das ruas 
entre motoboys e carros, não são apenas 

os 'Jackson Five’s' que serão afetados. Os 
motoristas de automóveis também serão 
forçados a viver em outra realidade. Hoje já 
temos os carros autônomos, mas ainda não 
chegamos nos carros conectados porque a 
tecnologia ainda não permite. Eles ainda 
não se falam entre si. 

Mas isso será superado em breve e esse 
mercado vai mudar muito. Impulsionados 
pela nova geração que tem arraigado o 
conceito de “usar e não ter”, o modelo 
de negócio das montadoras vai mudar de 
fabricação de veículo para provedor de 
serviço de mobilidade. 

O que vai acontecer com as lojas de ven-
das de veículos? Vão virar locadoras? Sendo 
os carros autônomos, vamos precisar de 
motoristas? Não precisando de motoristas, 
vamos ter escolas de motoristas? Como vai 
ser o estacionamento? Vamos precisar de 
seguro de automóvel? O que vai acontecer 
com o Uber?

Com drones fazendo entregas no lugar 
dos motoboys e carros circulando sem 
motoristas a atual guerra das ruas pode 
ter fim, mas a disputa pelo protagonismo 
no mundo dos negócios dos novos tempos 
está apenas começando e sairá na frente 
aqueles que conseguirem responder com 
maior assertividade e rapidez a algumas 
das perguntas feitas no parágrafo anterior.

(Fonte: Marcelo Leite é Diretor de  
Estratégia e Portfólio na Sencinet -  

https://sencinetbrasil.gupy.io/).
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Aproveite as férias de julho para aprender como 
empreender e turbinar seu negócio online

@Julho é mês de férias para muita gente e, para tornar 
produtivos aqueles momentos de folga junto à lareira, 

nas montanhas frias, ou tomando um sol nas praias do Norte e 
Nordeste, a GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que prepara 
os empreendedores para o dia a dia do mercado digital, ofe-
rece uma série de conteúdos gratuitos com muita informação 
e conhecimento. É a hora certa para deixar seu negócio no 
ponto e faturar com datas-chave para o comércio, no segundo 
semestre, como Black Friday e Natal (https://www.youtube.
com/playlist?list=PLr21wMIyqB94_kO-GgEBM0PEOOBEK-
-WWE).       Leia a coluna completa na página 6

News@TI

A IMPORTâNCIA 
DO SOCIAL 
MARkETING 
PARA uMA 
CAMPANhA DE 
SuCESSO     Leia na página 4

PARTE FuNDAMENTAL

Foto: amaroaviation.com

Jato executivo PC-24 na Labace 
A Amaro Aviation marca presença na 17.ª edição da Labace, 

maior feira de aviação de negócios da América Latina, que acon-
tece entre os dias 9 e 11 de agosto, no Aeroporto de Congonhas, 
em São Paulo. A companhia levará para o evento o jato executivo 
PC-24, da fabricante suíça Pilatus Aircraft. Ambos estarão pela 
primeira vez na feira. O PC-24 é a única aeronave que combina a 
versatilidade de um turboélice com o tamanho da cabine de um 
jato médio e o desempenho de um jato leve. É um jato executivo 
projetado para operar em pistas curtas e até mesmo sem pavi-
mentação. A aeronave acomoda até dez passageiros e até dois 
tripulantes. O evento é organizado pela Associação Brasileira de 
Aviação Geral (Abag).    Leia a coluna completa na página 5
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Mercado de motocicletas
A produção de motocicletas alcan-

çou 671.293 unidades no primeiro 
semestre, 18% a mais do que as 568.863 
produzidas no mesmo período do ano 
passado, de acordo com o balanço 
divulgado ontem (12) pela Abraciclo. 
Em junho 101.695 saíram das linhas 
de montagem, queda de 21,6% na 
comparação com maio, quando foram 
produzidas 129.781 e de 3,6% em re-
lação ao mesmo mês do ano passado, 
quando a produção foi de 105.450 
motocicletas (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-importancia-do-social-marketing-para-uma-campanha-de-sucesso/?swcfpc=1
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/deixe-a-inteligencia-artificial-trabalhar-para-voce-no-online-e-no-offline/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-precisam-de-multiplas-formas-de-backup-para-se-proteger/?swcfpc=1
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Os “50 Anos em 5” 
da inovação 

corporativa no Brasil

Os últimos 5 anos 
estão entre os mais 
movimentados da 
história da inovação 
no Brasil

Em 2018, por exemplo, 
nasceram os primei-
ros unicórnios brasi-

leiros e hoje o país é líder 
nas iniciativas bilionárias na 
América Latina. Em 2019, 
outro avanço: o número de 
startups nacionais cresceu 
três vezes, comparado a 
2015. Nos últimos 5 anos, 
as grandes organizações 
também se destacaram. 

O volume de Venture 
Capital bateu recorde atrás 
de recorde, compromissos 
de sustentabilidade ganha-
ram prioridade e cresceu 
na pauta o uso de termos 
como ESG, 5G, Open Fi-
nance, marketplace, trans-
formação digital e metas de 
carbono.

Diante desse cenário, as 
organizações começaram 
a perceber que, embora 
inovar seja caro, o risco de 
perder o protagonismo, ou 
desaparecer do mapa, re-
presentaria um custo ainda 
mais alto. 

Nessa linha, um estudo 
realizado para o Anuário 
Valor Inovação Brasil de 
2021 demonstrou o quanto 
a inovação vem recebendo 
espaço nas corporações. 
Metade dos executivos 
entrevistados afirma que 
inovar é a principal estra-
tégia de sua empresa, um 
crescimento de 13 pontos 
percentuais em apenas um 
ano.

Indicadores como esse 
apontam que a inovação já 
se tornou um aspecto funda-
mental da vida de empresas 
que conseguiram conscien-
tizar suas lideranças, perce-
ber o desejo do consumidor 
e criar estratégias eficientes 
de transformação. Uma 
valiosa oportunidade em 
um país no qual as pessoas 
confiam duas vezes mais nas 
marcas para ter acesso a 
soluções do que no Governo.

No Brasil, a ampla exten-
são territorial e o tamanho 
da população permitem 
expandir negócios e ganhar 
escala. Se somarmos nosso 
mercado a toda a América 
Latina, temos um número 
de consumidores maior que 
o dos EUA. 

As ineficiências nas ca-

deias de produção locais, 
ou de infraestrutura, custos 
ainda extremamente altos 
de processos analógicos 
e manuais, um público 
diverso e com demandas 
variadas, aberto a novidades 
e tecnologias são convites 
ao investimento em inova-
ção aqui. Dificuldade, sob a 
ótica da inovação, costuma 
ser oportunidade.

As empresas sentem a 
importância da inovação 
brasileira e querem colocar 
o pé no acelerador. Uma pes-
quisa da Deloitte envolven-
do 500 organizações, com 
receitas que somam 35% do 
PIB nacional, publicada há 
poucos meses, mostra que 
70% delas ampliarão ações 
em P&D e mais da metade 
vai intensificar parcerias 
com startups em 2022, 
sendo que 85% almejam 
lançar produtos novos ainda 
este ano.

O que às vezes parece 
faltar é um foco maior na 
estratégia de inovação e 
na importância dada ao 
que realmente a viabiliza. 
De acordo com a CNI, cer-
ca de 65% das empresas 
que inovaram durante a 
pandemia não têm sequer 
orçamento reservado para 
isso, tampouco times exclu-
sivamente dedicados. E se 
não há um time empenhado 
100% na inovação é grande 
a chance de uma empresa 
produzir iniciativas limi-
tadas, ou hábeis em mirar 
apenas o curto prazo.

Para inovar e não fazer 
dessa ação fracasso e trau-
ma, uma grande empresa 
precisa se preparar. Querer 
se aprofundar no negócio, 
rever processos internos, 
reconhecer entraves que in-
viabilizam o novo, entender 
a forma mais adequada de 
engajar as pessoas, as forças 
empreendedoras, escolher 
suas apostas e transformar 
sua cultura.

Na sequência desses “50 
anos em 5” que vivemos, o 
momento para investir em 
inovação corporativa no 
Brasil é um dos mais pro-
pícios – e necessários. Está 
principalmente em nossas 
mãos (e planilhas) criar a 
melhor estratégia para que 
esse esforço se traduza em 
produtividade, performan-
ce e liderança.

(*) - É sócio e cofundador da The 
Bakery, empresa global de inovação 

corporativa com clientes em 21 
países (https://thebakery.com/).

Felipe Novaes (*)

Fazer encomendas de materiais 
gráficos costuma ser um processo 
fácil, rápido e prático, mas existe 
um detalhe importante e crucial 
que deve ser ponto de atenção 
antes do conteúdo ir para a impres-
sora - a da escolha da gramatura 
do papel. 

A gramatura é a medida da 
densidade do papel, expressa pela 
quantidade de g/m² (gramas por 
metro quadrado). 

Isso significa que quanto maior 
este valor, mais grosso é o papel. 
A cartolina, por exemplo, fica 
em cerca de 180g/m², enquanto 
o papel de seda, comumente 
utilizado para forrar embrulhos 
ou para origami, entre 30 e 60 
g/m². A gramagem - outro nome 
para a gramatura - é um indicador 

importante pois impacta direta-
mente na qualidade do produto 
final. 

Fazer a escolha errada do papel 
pode levar a embalagens que não 
suportam o peso de seus conteú-
dos e rasgam, ou a papéis de carta 
que ficam cheios de vincos e rugas 
ao serem dobrados. É importante 
lembrar também que a gramatura 
é diferente da espessura. En-
quanto o primeiro corresponde à 
massa do papel, o segundo indica 
apenas a distância entre as duas 
faces dele.

O processo de escolha não é 
simples. Para encontrar a gra-
matura ideal para impressão, o 
correto seria utilizar uma balança 
de precisão que identifica o peso 
do papel por metro quadra-

do, alcançando a classificação 
específica de cada gramatura. 
Entretanto, a maioria dos mi-
croempreendedores não desfruta 
dessa possibilidade. Com isso, 
separamos alguns dos produtos 
mais adquiridos e a gramatura 
ideal para cada um deles. 
	 •	Envelopes e papéis tim-

brados - Quando se trata 
de envelopes ou de papéis 
timbrados, os papéis mais 
utilizados são também os mais 
comuns, que utilizamos em 
impressoras domésticas - o 
sulfite, offset e kraft. Para 
garantir a melhor impressão 
dos produtos, recomenda-se 
a gramagem de 90g/m². 

	 •	Timbrados - Não apenas para 
timbrados, mas também car-

tazes, panfletos e folhetos de 
baixo custo, é recomendada 
a utilização de gramaturas de 
115g/m².

	 •	Flyers - Um dos mais utilizados 
no e-commerce para garantir 
uma experiência e refletir a 
imagem da marca também tem 
sua gramatura ideal, a de: 150g/
m². Essa gramatura aplica-se 
em outros impressos, como 
folders e capas de revista. 

	 •	Adicionais - Além da defini-
ção da gramatura, outro ponto 
importante são os adicionais. 
Apesar de não interferirem 
na medida, é importante re-
conhecê-los para entender 
qual a melhor opção para cada 
impresso.

	 •	Acabamento - Relacionado 

ao processo de finalização do 
produto considerando seu 
corte - seja refile, corte espe-
cial ou pontas arredondadas;

	 •	Laminação - Processo de 
adição de camadas plásticas 
finas e transparentes para 
proteger o papel e impactar 
na estética do produto;

	 •	Soft Touch - Aplicação de 
uma camada de laminação 
fosca, dando um efeito ave-
ludado ao material.

	 •	Enobrecimento - É o pro-
cesso de laminação pelo qual 
passará um material impres-
so, consistindo em qualquer 
uma das opções anteriores.

- Fonte e mais informações: (ht-
tps://www.printi.com.br/).

Esta é a principal con-
clusão da pesquisa 
“Maturidade do uso 

de dados e growth no Brasil” 
realizada este ano pela Leap, 
braço de inovação aberta da 
KPMG. 

O estudo constatou ain-
da que apenas 37% das 
grandes companhias têm 
o hábito de realizar testes 
e otimizações. Já entre as 
startups e as pequenas e 
médias empresas, o indica-
dor é ainda mais alarmante, 
com somente 29% de re-
gularidade nesse quesito. 
Quanto ao uso das ferra-
mentas e entendimento 
dos dados por parte dos 
analistas, 78% disseram 
não conhecer ou não ter 
prática com a nova ver-
são do Google Analytics, 
enquanto 77% afirmaram 
encontrar problemas nas 
ferramentas que utilizam.

Em relação à frequência 
de coleta e uso de dados, 
67% dos líderes ouvidos 
pela KPMG realizam pro-
cedimentos diários e sema-

O estudo constatou que apenas 37% das grandes companhias 
têm o hábito de realizar testes e otimizações.

“Quer parcelar a compra?” Essa é uma pergunta pre-
sente no dia a dia dos brasileiros quando realizam com-
pras. Um dos meios de fazer isso é através do crediário 
digital, ou BNPL (“buy now, pay later” - compre agora 
e pague depois). 

Segundo pesquisa quantitativa online feita pela Provu 
neste primeiro semestre, 37,6% dos 1200 clientes que 
foram ouvidos, possuem curiosidade em utilizar esse 
método de parcelamento;  já 36,4% deles não tinham 
limite disponível para compra, o que evidencia as opor-
tunidades deste mercado. 

O parcelamento já é comum para os brasileiros que 
buscam cada vez mais facilidade e comodidade na forma 
como realizam o pagamento de suas compras. Cerca de 
70% da população não possui cartão de crédito e 23% 
dos brasileiros não têm conta em banco. 

Diferente do cartão de crédito, o crediário digital é uma 
alternativa de compra para quem não possui acesso a uma 
conta bancária ou para quem tem cartão de crédito, mas 
com um limite muito baixo. Para os empreendedores, é 
uma opção segura e rápida,  pois permite que recebam 
o valor à vista da compra em até cinco dias úteis.  
	 •	Valor à vista sem se preocupar com a inadim-

plência - Com o crediário digital, o cliente pode 
dividir o valor da compra em parcelas que cabem no 
bolso, enquanto a loja recebe o valor total em poucos 
dias. Deste modo, o empreendedor não precisa se 
preocupar com a inadimplência, já que toda gestão 
de crédito fica por conta da fintech responsável pela 
transação.

	 •	Taxa zero para os lojistas - Diferente dos cartões 
de crédito que cobram taxas do empreendedor por 
seus usos, o crediário digital  é isento de taxas. Com 
isso, o empreendedor pode oferecer condições fa-
voráveis  que viabilizam a divisão do valor total em 
parcelas justas para o cliente, vendendo com muito 
mais tranquilidade. 

	 •	Aumento do ticket médio - O crediário digital  traz 
mais poder de compra para uma parcela relevante da 

O crediário digital é uma alternativa de compra para quem 
não possui acesso a uma conta bancária.

Maioria das empresas 
não tem acesso às métricas 

para uso de dados
Apesar da maioria (98%) dos executivos brasileiros considerar o uso de dados uma ferramenta essencial 
para o setor de marketing de crescimento, 64% deles não contam com fácil acesso às principais métricas 
da própria empresa

melhores resultados com 
as ferramentas de market-
ing e, assim, ampliar a 
fatia de mercado”, desta-
ca o sócio de inovação e 
transformação da KPMG 
no Brasil e cofundador da 
Leap, Oliver Cunningham.

A pesquisa apontou ainda 
que as maiores dificulda-
des relatadas são extrair 
e analisar dados (24%), 
estruturar e acompanhar 
os processos de cada área 
(23%) e definir a melhor 
estratégia a partir do uso das 
informações (23%). Quanto 
ao potencial de melhorias, 
conseguir implementar e 
seguir processos que geram 
crescimento e viabilizar 
ações que promovem cresci-
mento para a empresa foram 
os dois avanços mais citados 
pelos executivos, com 22% 
de amostra cada. 

A publicação pode ser 
consultada na íntegra por 
meio do link: (https://leap.
kpmg. com.br/blog/maturi-
dade-digital-dados-e-grow-
th-no-brasil?).
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nalmente. Quando pergun-
tados, porém, sobre quais 
ferramentas utilizam para 
visualizar tais informações, 
quase metade (44%) traba-
lha com o Excel - e a maioria 
deste total (74%) aponta 
divergência nos dados. O se-
gundo software mais citado 
pelos executivos foi o Power 
BI, com 20% das respostas 
e 88% deste recorte de in-
satisfeitos. 

Com relação à opinião 

dos analistas, a pesquisa 
constatou que o Excel é a 
ferramenta mais utilizada 
(44%), seguido por Data 
Studio (29%) e Power BI 
(16%). “Esse levantamen-
to oferece informações 
claras e objetivas sobre a 
adoção de metodologias 
capazes de alavancar o 
crescimento de negócios 
disruptivos. Cada vez mais, 
empresas estão adotando 
parâmetros para alcançar 

Como escolher a gramatura correta para cada tipo de material gráfico

Crediário Digital, 
o novo meio de pagamento

população brasileira. Ao oferecer essa modalidade de 
pagamento, o empreendedor facilita a compra de mais 
produtos, podendo aumentar, como consequência,  o 
ticket médio das vendas.

	 •	Reduz o abandono do carrinho de compras 
- Quantas vezes os clientes já encheram e depois 
abandonaram o carrinho de compras de um estabe-
lecimento? Infelizmente, essa é uma situação comum 
em lojas online, e com o crediário digital  é possível 
diminuir as chances disso acontecer, pois muitas vezes 
o abandono ocorre pela falta de crédito do cliente ou 
porque a loja não aceita um meio de pagamento que 
seja vantajoso para ele.

	 •	Atrai mais clientes - Oferecer o crediário digital  
como opção de pagamento acessível aos brasileiros 
que não possuem conta bancária ou que não tenham 
limite disponível no cartão de crédito é um diferencial 
competitivo ao negócio, que contribui, de forma na-
tural, na atração de novos clientes. - Fonte e outras 
informações: (https://provu.com.br/).
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Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0051754-40.2021.8.26.0100. A Drª. Melissa Bertolucci, 
Juíza de Direito da 27ªVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann CPF Nº 
829.954.869-15,que nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por que Momentum   
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 216.517,73, que deverá ser devidamente atualizado 
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação 
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 16/03/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007288-30.2022.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Evandro Vieira de Carvalho, CPF Nº 955.070. 
193-04 e RG Nº 2.198.095, que por União Social Camiliana, foi proposta ação de cumprimento de 
sentença alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 17.741,11, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 
525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 20/06/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0046232-32.2021.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, 
Juiz de Direito da 43ªVC do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Eliane de Oliveira, CPF 363. 
657.128-12, RG 43.202.129-2, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por edital para que efetue o paga 
mento do valor de R$ 21.627,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias (art. 513, §2º, IV, CPC), a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e honorários de 10%(art. 523, §1º,CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, 
(art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 01/06/2022.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027366-82.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber L.P. Silva & M.B. Fontoura Ltda - ME, CNPJ N: 79.618.542/0001-82, 
que Disney Enterprises INC ajuizou ação de obrigação de não-fazer C.C indenização por perdas e 
danos, pois o requerido está reproduzindo suas marcas e direitos autorais dos personagens 
FROZEN, para assinalar obras ilícitas. Objetivam indenização por danos materiais pelos prejuízos. 
E, estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de junho de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1029212-79.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 32ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Catarina Fernandes Buracas Bolonhez, CPF 039.085.518-97, e 
Marcos Antonio Bolonhez, CPF 030.902.658-00, que lhes foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Invista Crédito e Investimentos S/A e outros, bem como contra MCL 
Gestão e Serviços Temporários Ltda, objetivando a quantia de R$ 116.657,79 (atualizada até 
agosto/2021). Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária 
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1%(um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1004061-67.2017.8.26.0299 - A Drª. Juliana Moraes 
Corregiari Bei, Juíza de Direito da 2ªVC do Foro de Jandira SP. Faz Saber a Jose Sucarno Candido 
Ramos, brasileiro, solteiro, consultor, RG 15.221.036, CPF/MF 066.678.988-62, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-he ação de Cobrança no valor de R$ 2.564,71. 
referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 28, da Quadra EP, do Loteamento 
Ninho Verde Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. Jandira, 04 de abril de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012431-61.2020.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a) Domicio Whately Pacheco e Silva, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria José Paixão Morais, CPF/MF Nº 429.692.808-25, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
2.226,41, referente a taxa de conservação e melhoramento do lote 10, da Quadra RG, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Guarulhos, aos 23 de junho de 2022.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023856-75.2020.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 4ªVC, do Foro Regional-Santana, Estado de SP, Dr(a)Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na 
forma da Lei. Faz Saber a(o) Eliane Fatima Gomes Bohan, CPF 056.456.098-75, que Sociedade 
Beneficente São Camilo, ajuizou-lhe ação pelo Procedimento Comum para cobrança do valor de R$ 
2.448,92, referente ao contrato de prestação de serviços médico hospitalares firmado entre as 
partes que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 22/06/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000329-54.2022.8.26.0547 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Nélia Aparecida 
Toledo Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz Saber à S. G. Serviço de Limpeza e Conservação Ltda, 
CNPJ 67.778.803/0001-42,com endereço à Rua Rosa Vita, nº379 e ou Rua José Francisco Oliveira 
nº 80, CEP 13670-000, Santa Rita do Passa Quatro/SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo de trinta (30) dias do presente edital, pague a quantia de 
R$35.879,46, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Santa Rita do Passa Quatro, aos 14 de junho de 2022 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0008964-07.2022.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz 
Junior, Juíza de Direito da 9ªVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Adelaide Costa, CPF Nº 
992.314.848-34, que nos autos de Cumprimento de Sentença, requerido por Momentum 
Empreendimentos Imoobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 64.189,27, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 %(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação 
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 07/06/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0036364-38.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a) Fabiana Feher Recasens, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Leite Socorro, Brasileira, RG 8534239, CPF 675. 621 . 
328-87, com endereço à Rua Joao Bernardo Vieira, 327, Jardim Paris, CEP 05794-310, São Paulo - 
SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de 44.146,00 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais)devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 02 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000035-31.2022.8.26.0020 O MM. Juiz de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional XII-Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr. José Roberto Leme 
Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mituco Essu, RG 2.882.559, CPF 948.928.308-
87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 30.526,62, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008844-11.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI-Penha de França, Estado de SP, Dr(a)José Luiz de Jesus 
Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Viviane Reis Couto Santos, CPF 278.874.558-39, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando o recebimento da importância de R$ 2.632,15, vencidos até 15 de 
julho de 2.017, acrescidos de correção monetária, multa e juros, até o efetivo pagamento, mais as 
parcelas vincendas, referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra 
GH, do Loteamento Terras de Santa Cristina V, adquirido em função do falecimento dos 
adquirentes Milton Vieira dos Santos e Deusonice Reis dos Santos e a condenação da requerida 
nas custas e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003191-72.2022.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional V- São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Walmir Ferraz, Brasileiro, RG 11575213, CPF 
023.128.668-62, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 116.396,70 (Abr/2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002625-05.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata Rodrigues Ramos, CPF 366.946.058-62, e terceiros interes 
sados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os 
autos do Cumprimento de Sentença que lhes move União Social Camiliana. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, da penhora 
Onlaine de 50% dos direitos do imóvel desta matrícula 122237, para garantia da dívida de R$ 
6.418,78. do 1ª Registro de Imóvel de Osasco/SP, tendo sido nomeada depositária Renata 
Rodrigues Ramos. Nos termos do artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 
dias. Fica ciente a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição de manifestação 
apresentada, implicara na indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível 
para a conta vinculada ao juízo da execução. Nada Mais. Passando a fluir independentemente de 
outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 01 de junho de 2022 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008039-66.2022.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a) Rafael Meira Hamatsu Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dayane Medeiros Yang, Brasileira, RG 44.212.530-6, CPF 
345.093.438-41, com endereço desconhecido que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri 
mento de sentença, movida por Hospital São Camilo Ipiranga. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 41.220,38, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 14 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1084097-43.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Elizabeth Gaichi, Brasileira, RG 24795599-1, CPF 135.600.168-86, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente São 
Camilo, objetivando o pagamento no valor de R$ 8.919,86. Referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007079-91.2009.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a)Fabiana Pereira Ragazzi, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gilson Willish Martos, RG 204838174, CPF 118. 277. 708-21, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: Foi firmado entre as partes contrato de prestação de serviços educacionais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, nos termos do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1071633-21.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Lívia Martins Trindade Prado, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Henrique Sampaio Fernandes, RG 13.372.849-80, CPF 026. 172. 
145-32, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, para 
cobrança no valor de R$ 5.126,29. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005023-18.2021.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC,do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a)José Wellington Bezerra da Costa Neto, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Narjara Santos da Silva, Brasileira, RG 46024331-7, CPF 372. 
177.158-30, pai Francisco Antunes da Silva, mãe Dolores Aparecida Alves Santos da Silva, 
Nascido/Nascida 01/09/1989, natural de São Bernardo do Campo - SP, com endereço à Rua Pedro 
Falchi, 159, Vila Falchi, CEP 09350-320, Mauá - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 29.375,87, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Mauá, aos 23 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003948-06.2020.8.26.0624 O(A) MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a) Ligia Cristina Berardi Machado, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Vitor Manhabusque, RG 42.304.723-1, CPF 403.105.128-08, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S/A.,e dos termos da decisão de fls. 58/59 de seguinte teor: "A pretensão visa ao 
cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 
prova escrita, sem eficácia de título executivo e com memória de cálculo, de modo que a ação 
monitória é pertinente (C.P.C., art. 700). Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado de 
pagamento, inclusive dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 
causa, com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (C.P.C., art. 701), anotando-se, nesse 
mandado, que, caso o(a,s) ré(u,s) a cumpra(m), ficará(ão) isento(a,s) de custas processuais 
(C.P.C,art.701,§ 1º)Conste, ainda, do mandado, que nesse prazo, o(as) ré(us) poderá(ão)oferecer 
embargos à ação monitória, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (C.P.C., art. 701, § 2º). Servirá 
a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Tatuí, aos 23 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000256-36.2022.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, Estado de SP, Dr(a) Naira Blanco Machado, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Toque Divino Transportes Ltda - ME, CNPJ, com endereço à Avenida 
Takara Belmont, 210, Sala 4, Centro Industrial de Arujá, CEP 07411-710, Arujá/SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 37.479,66, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 30 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Arujá, aos 20 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001357-17.2022.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a) Rita de Cassia Spasini de Souza 
Lemos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Alves Lima, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 
088.749.118-90, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 8.424,94, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Nessa situação, cuidará a serventia em (A) preparar o ato a que se refere o art. 854 do CPC, ou (B) 
se o preferir o credor, expedir mandado de penhora e avaliação. Fica ciente, ainda, que nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. No silêncio, tanto será 
certificado. Deduzida impugnação (que não impede a prática de atos executivos – art. 525, § 6º), 
virão os autos para delibação e apreciação de eventual efeito suspensivo, esse condicionado à 
existência de suficiente garantia do Juízo e somente cabível se o prosseguimento da execução 
puder produzir dano irreparável ou de difícil reparação. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Taubaté, aos 14 de junho de 2022 

Processo Físico nº: 0002237-13.2012.8.26.0543: Procedimento Comum - Indenização por Dano 
Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. Requerido: Marcio Barros 
Garcia, inscrito no CPF sob o nº 804.013.257-68. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos 
autos da Ação da Indenizatória por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 
2ªVC da Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei. Faz saber aos, réus, ausente, incerto, de 
paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por 
danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 25/02/2010, por volta 
das 18h30min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca Ford, Modelo Focus, cor 
Grafite, ano 2001, placa KKO - 9972, Renavam 775264059, de propriedade do Primeiro Requerido, 
quando, na altura do Km 0195 + 900, sentido norte da rodovia, perdeu o controle do veículo, 
envolvendo-se em acidente, danificando o patrimônio publico sob concessão da requerente. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 666183 (Doc. 04). 
Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a 
realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 41.775,53, conforme demonstrativo 
anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 13 de Maio de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018851-02.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a) Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eduardo Souza Boa Sorte, Brasileiro, RG 44232698, CPF 357. 
325.278-85, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Concessio 
nária de Rodovias do Oeste de São Paulo-Viaoeste S/A, alegando em síntese: que no dia 
07/05/2017, por volta das 02:53 h, no km 16 + 800 da SP - 280, sentido leste, o réu dirigia o veículo 
I/GOLF GTI AD, cor branca, ano 2015, placas GCK 5723, de propriedade a primeira requerida, 
quando perdeu o controle colidindo contra a defensa metálica e outros equipamentos, danificando o 
patrimônio público sob concessão. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 02 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008344-40.2016.8.26.0309 O MM. Juiz de Direito 
da 6ªVC,do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr. Filipe Antonio Marchi Levada, na forma da Lei, etc.  
Faz Saber a Adauto Barbosa de Morais, RG29.820.612-2,CPF198.090.608-40,que lhe foi propôsta  
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Concessionária do Sistema Anhanguera 
Bandeirantes S.A, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que 
ocorreu dia 18/05/2013, por volta das 14h30min, ao atingir o KM 59, da SP-348. Sentido norte, o 
segundo requerido, conduzindo o veículo caminhão trator Mercedes Bens/AXOR 2533, ano 2006, 
cor branca, placas AOE-2920, chassi 9BM9582546B502664, de propriedade da primeira requerida, 
quando ao realizar a curva á esquerda, para adentrar no acesso, perdeu o controle do veículo, 
chocando-se contra as defensas metálicas, tombando em seguida, danificando o patrimônio publico 
sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
00791-413. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 5.676,90, conforme demonstrativo 
juntado aos autos (doc.05). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Jundiaí – 09/06/2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000007-19.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Danielly de Souza Barboza Silva, CPF 289.640.298-52, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum, ora em fase de Cumprimento de 
sentença, movida por Kaio Pedrassolli Correa visando o cumprimento da sentença proferida nos 
autos nº 1005041-89.2018.8.26.0004 que julgou procedente a pretensão inicial, declarou rescindida 
a locação e condenou a ré ao pagamento do aluguel e demais encargos locatícios descritos na 
inicial e nos termos da fundamentação da sentença, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça a partir dos respectivos vencimentos, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., também dos 
respectivos vencimentos, assim como os alugueres vencidos até a data da efetiva desocupação, 
todos devidamente corrigidos, arcando a ré com as custas processuais e honorários advocatícios, 
estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Encontrando-se a ré em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinado a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de de R$ 37.952,24 (Fev/2022), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 02/05/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0633588-48.1997.8.26.0100. A Drª. Priscilla Bittar Neves 
Netto, Juíza de Direito da 36ªVC do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber ao Espólio 
de Jose Martins Filho, representado por sua cônjuge e inventariante, Vera Neuza Alves Martins 
CPF/ME Nº 130.721.118-63, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias,que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação Monitória que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CN do 
loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 41.292 do Cartório de 
Registro e anexos da Comarca de Avaré/SP.do(s) qual(is) foi(ram)nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Vera Neuza Alves Martins, CPF Nº130.721.118-63”.O(A)(s)depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 
257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/01/2022.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias-Proc. 0007346-63.1998.8.26.0554. O Dr. Alexandre Zanetti 
Stauber, Juiz de Direito da 4ªVC do Foro de Santo André/SP. Faz Saber a Espólio. de Wellington 
Roberto Correa, RG Nº 15.760.684, CPF Nº 127.445.688-64 representado por seus genitores Neide 
Pereira Correa, CPF/MF Nº 155.187.758-90 e Sebastião Pereira Correa CPF Nº 094.301.568-53, e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o imóvel: Lote 05, das Quadras RV, do 
loteamento Terras de Santa Cristina lll, sito no Município de Itaí – SP do qual foi nomeada 
depositária, a Sra. Genitora Neide Pereira Correa, CPF/MF Nº 155.187.758-90, (Valor da causa: R$ 
244,45. A depositária não pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste 
Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Fica a parte 
executada advertida de que sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 04 de fevereiro de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 40 dias. Processo Nº 0001096-75.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 32ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Simão Duarte Filho, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 
275753670,CPF 265.830.908-21,com endereço à Rua Silvio Romero,68A, Pinheiropólis, CEP 550 
30-440, Caruaru/PE que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 51.080,23, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2022 

TROMBINI PAPEL E EMBALAGENS S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 22 de Julho de 2022, às 09:00 horas, na sede social, Rua
Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor TPE, Edifício Iguatemi Of. Building, Bairro
Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da
Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021; b) Alteração da remuneração individual dos membros da Diretoria;
c) Consolidação do Estatuto; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 11 de Julho de 2022.
Flavio José Martins.                                                                                                                (12, 13 e 14)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006221-77.2020.8.26.0008 O  MM.
Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Gui-
lherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALNOGALITOM MAGALHÃES DE
CARVALHO HERNASKI, CPF 305.777.128-96, RG 28.335.332,que nos autos da ação de Execução
(Processo de nº 1007179- 46.2020.8.26.0008), ajuizada por FRANCISCO JOSE DIAS FONSO, RG nº
6.347.628, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.132.998-64 e RICARDO ALEXANDRE DIAS AFONSO,
RG nº 24.174.789-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.180.688-80, foi instaurado o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ESSENCIAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS
EIRELI ME. por que a mesma não possui bem algum para responder a presente demanda, concluin-
do-se pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial com seu sócio, já que o mesmo possui outra
empresa de nome SEGVISION SISTEMAS SEGURANÇA ELETRONICAS. E estando o sócio
ALNOGALITOM MAGALHÃES DE CARVALHO HERNASKI,em local incerto e/ou não sabido foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se sobre o
pedido , requerendo provas cabíveis. Decorrido o prazo supra do silêncio ser lhe á nomeado Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2022.

Instituições financeiras 
devem investir em nuvem?

Aderir rapidamente à trans-
formação digital se tornou 
imperativo para empresas de 
todos os setores, mas para as 
instituições financeiras a corri-
da parece ser ainda mais veloz. 
Isso porque o crescimento das 
fintechs pressiona para que 
o setor avance em soluções 
inovadoras. Estratégica nesse 
momento, a nuvem oferece 
resiliência, flexibilidade e vem 
sendo adotada com cada vez 
mais frequência. No entanto, 
entender se esse serviço faz 
sentido para a estratégia da 
empresa é fundamental antes 
de iniciar a transação. 

“É inevitável para as insti-
tuições financeiras que elas 
avaliem a presença delas na 
nuvem. Para as instituições 
que nascem digitais esse é 
um caminho natural, eviden-
temente, já para aquelas mais 
tradicionais, a mudança deve 
ser avaliada com cuidado, 
mas pode representar muito 
para o potencial competitivo”, 
destaca Cesar Raize, gerente 
de Infraestrutura e Suporte da 
RTM, principal hub integrador 
do mercado financeiro.

“Com esse tipo de solução é 
possível inovar em escala e com 
maior rapidez, mas também re-
presenta uma forma diferente 
de consumir tecnologias que 
deve ser avaliada pelos times de 
TI e de compliance, afinal, não 
são todas as cargas de trabalho 
que idealmente devem estar na 
nuvem”, pontua. A companhia 
é a única no país a oferecer a 
solução em nuvem exclusiva-
mente ao setor e alerta para 
desafios específicos, como a 
necessidade comum de manter 
dados em clouds nacionais. 

Não estar em conformidade 
com essas regras pode, inclu-
sive, impedir que a instituição 
continue operando. Confira 
abaixo quatro vantagens da 
migração para a nuvem:
 1) Flexibilidade que 

acompanha o cresci-
mento das empresas - A 
velocidade de crescimen-
to de uma empresa não 
é a mesma para todo o 
setor. Sendo assim, cada 
uma terá uma demanda 
diferente na contratação 
de nuvem. A boa notícia é 
que esse serviço pode ser 
dimensionado de acordo 

com a necessidade de 
cada instituição. Com 
isso, elas alocam recursos 
durante o tempo em que 
precisam para que consi-
gam seguir trabalhando.

 2) Suporte especializa-
do e dedicado - Ao 
contratar um serviço de 
cloud, a instituição deve 
estar atenta se está sen-
do oferecido suporte es-
pecializado para atender 
desde questões básicas 
até a administração da 
nuvem. Assim, além de 
garantir a solução de 
eventuais problemas 
mais rapidamente, ain-
da evita que os times 
internos de TI sejam so-
brecarregados, podendo 
concentrar esforços em 
inovação.

 3) Segurança no ar-
mazenamento das 
informações - Outro 
receio das instituições 
financeiras ao buscarem 
soluções em nuvem está 
na segurança do armaze-
namento dessas infor-
mações. Os data centers 
onde esses dados ficarão 
alocados precisam estar 
protegidos e contar com 
estrutura de backup. 

  O compliance também 
deve ser uma preocu-
pação e, nesse quesito, 
os data centers que 
estejam em território 
nacional estão em van-
tagem, principalmente 
no que diz respeito às 
instituições financeiras, 
em que é obrigatória a 
permanência dos dados 
bancários no Brasil.

 4) Respostas ágeis - No 
caso das instituições fi-
nanceiras, a agilidade das 
operações é fundamental. 
Para atender à necessida-
de de deliveries contínu-
os, a estrutura de cloud é 
projetada para suportar 
demandas com a máxima 
flexibilidade operacional 
e com alto desempenho. 
Isto garante agilidade 
de implantação e amplo 
controle gerencial do 
ambiente de TI. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.rtm.net.
br).
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Há algumas décadas, as redes sociais chegaram como uma nova maneira de entreter as pessoas por meio da Internet. 
Hoje, porém, elas são muito mais do que isso. As plataformas sociais tornaram-se uma parte fundamental de nossas vidas, 
tornando-se uma fonte de trabalho, um meio de compra e venda, e um canal de exposição para muitas marcas e indústrias. 

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 13 de julho de 20224
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é inegável, no entanto, é essencial saber que alcançar 
bons resultados não é fácil, porque requer incluir em 
uma estratégia robusta táticas que correspondam à 
velocidade vertiginosa com que as conversas aconte-
cem nas plataformas, além de ter bases sólidas, como 
a segmentação correta do público alvo e a seleção 
adequada de plataformas e linguagem para usar em 
cada uma delas", diz Jesús Barreda, diretor de Social 
Media na another. 

Cada rede social é distinta e tem públicos diferentes. 
Por exemplo, Snapchat ou TikTok são canais utilizados 
principalmente por jovens de 16 a 24 anos, enquanto 
o Facebook é mais universal e atingiu vários setores 
da população em termos de idade e poder aquisitivo. 
O Pinterest é mais usado por mulheres acima de 25 
anos, o Twitter é a rede social de jovens adultos, e 

A través de plataformas como o Facebook, 
Instagram ou TikTok, várias empresas des-
cobriram uma ferramenta de marketing 

digital útil com a qual, juntamente com um plano 
realizado por agências de comunicação integral, 
podem obter vantagens para tornar visível uma 
mensagem, produto ou serviço.

 
No contexto do Dia Mundial das Redes Sociais, e 

com base na relevância global que têm hoje em dia, 
com mais de 95% da população mundial visitando as 
mídias sociais, a questão que se coloca hoje é: qual é o 
papel e o valor das redes sociais no marketing digital?

 
De modo geral, o universo da mídia social tem um 

alcance gigantesco no mundo do marketing e da co-
municação estratégica. Graças às estratégias de redes 
sociais, juntamente com soluções cruzadas de relações 
públicas ou de conteúdo, muitas marcas podem atin-
gir diversos objetivos, entre os quais se destacam os 
seguintes:

•	 	Geração	de	leads	ou	vendas.
•	 	Maior	conexão	com	sua	base	de	clientes,	obtendo	

awareness ou branding, dependendo do que o 
cliente queira conseguir. 

•	 	Engajamento	entre	cliente	e	público.
•	 	Comunicação	mais	direta	e	eficaz	com	as	comuni-

dades para conhecer opiniões e perguntas.
•	 	Atendimento	a	clientes	para	receber	sugestões.

"O sucesso da publicidade em redes sociais como 
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou Snapchat 

plataformas como o LinkedIn são ideais para promover 
empresas B2B.

 
A	partir	dessa	segmentação,	formam-se	diferentes	

maneiras de se falar com os públicos de cada rede 
social. É por isso que é tão importante saber admi-
nistrar e abordar as comunidades virtuais, pois é aí 
que as mensagens entrarão e contribuirão para os 
objetivos de venda, conversão ou awareness. Para isso, 
contempla-se a implementação de uma estratégia de 
conteúdo com um enredo forte, no qual o cliente é a 
parte central da narrativa e é participante da campa-
nha,	sentindo-se	identificado	com	suas	mensagens.	

 
Se soubermos combinar estes elementos por meio 

de	uma	estratégia	profissional,	os	benefícios	do	social	
marketing,	conteúdo	e	SEO	para	uma	marca	serão	rápi-
dos	e	muito	eficazes.	Sendo	estes	os	mais	importantes:

 
Otimização do tráfego web. Usar uma boa es-

tratégia de mídia social é uma excelente maneira de 
atrair visitantes para o site a partir das plataformas 
de redes sociais populares, como, Facebook, Twitter, 
LinkedIn ou TikTok. 

Retorno do investimento (ROI).	As	redes	sociais	
são ferramentas poderosas e o marketing nelas re-
presenta um custo muito menor em comparação com 
outras	mídias	digitais	e	tradicionais.	Além	de	ser	mais	
econômico,	 a	 segmentação	 oferecida	 é	 específica	 e	
precisa, o que nos permite alcançar o mercado alvo 
mais rapidamente, tornando a marca mais relevante 
e aumentando a intenção de compra.

Construção da marca. Como marca, devemos 
ser capazes de envolver e satisfazer nosso público 
de uma forma previsível e consistente para construir 
empatia com nossos consumidores. Uma das melhores 
maneiras de fazer isso é oferecendo conteúdo que os 
enriqueça intelectual e emocionalmente para construir 
uma marca forte e positiva na mente de nosso público.

Classificação nos motores de busca. Mais tráfego 
para um site resulta em uma melhor reputação quando 
os mecanismos de busca decidem fazer o trabalho de 
SEO.	Da	mesma	forma,	a	atividade	de	nossos	perfis	
sociais agrega valor à nossa marca no mundo digital. 

 
O marketing nas redes sociais é um elemento ne-

cessário para o crescimento de uma marca nos dias 
de	 hoje.	 As	 mídias	 sociais	 não	 são	 mais	 uma	 mera	
ferramenta de entretenimento, mas uma força motriz 
para qualquer estratégia. Se sua marca ainda não tem 
uma estratégia de posicionamento na web, agora é o 
momento de começar. - Fonte e outras informações: 
(https://another.co/).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

Pessoas, tecnologias e 
processos: os fatores da 

transformação digital

Transformação digital 
é como utilizamos 
a tecnologia para 
entregar melhor 
experiência, melhor 
custo, melhor 
eficiência 

O segredo do seu su-
cesso reside no pla-
nejamento e organi-

zação desta transição. Os 
diferentes setores precisam 
ser treinados a pensar com 
objetivos claros e isso passa 
por um alicerce construído 
ao longo do tempo. E é aí que 
é preciso se atentar à neces-
sidade da implementação 
e manutenção constante 
da cultura interna voltada 
à inovação. O respeito ao 
fator humano, à diversidade 
e à multidisciplinariedade 
é fundamental e prepon-
derante. 

Somado à tecnologia e 
aos processos, temos uma 
junção vencedora. Estudo 
global da Pegasystems/
Savanta com mais de 4 mil 
colaboradores em dife-
rentes países, inclusive o 
Brasil, aponta que 42% dos 
entrevistados entendem 
que a transformação digital 
tornou seus trabalhos mais 
complexos. 

Por vezes, a rapidez das 
mudanças é maior que a 
capacidade de adaptação 
e acompanhamento. Uma 
das formas de evitar esta 
complexidade é a quebra 
dos chamados “silos tecno-
lógicos”, com a adoção de 
sistemas que integrem as 
tecnologias. 

Indústria 4.0 e transfor-
mação digital - Muito se fala 
sobre a “quarta revolução” 
da indústria 4.0. Se engana 
quem pensa que se trata, 
desta vez, só de tecnologia. 
A questão é que não se faz 
transformação digital ape-
nas com base na digitaliza-
ção e na automatização. Em 
si, a transformação digital 

é o processo, uma mentali-
dade digital que a empresa 
implementa (mindset). 

Não importa qual produto 
ou serviço, ele pode ser o 
mais analógico possível. 
O que interessa é que os 
processos utilizados na 
sua produção e/ou na co-
mercialização obedeçam à 
lógica do mundo digital, que 
são das mudanças rápidas, 
respostas instantâneas, fle-
xibilidade e agilidade. 

Foco no cliente - Não 
necessariamente inovações 
disruptivas, melhorias po-
dem ser muito significativas 
quando elas atendem às 
necessidades dos clientes. 
O que importa é a aplicabi-
lidade que traz valor dentro 
de determinado ambiente. 
Tendo como objetivo utilizar 
a tecnologia a serviço das 
empresas/ pessoas, as molas 
propulsoras da transforma-
ção digital são a tecnologia 
em escala e a necessidade 
atual de comunicação ins-
tantânea para a solução de 
problemas. 

Existe até um conceito, 
VUCA, que é uma sigla 
em inglês formada pela 
primeira letra das palavras 
volatility (volatilidade), 
uncertainty (incerteza), 
complexity (complexidade) 
e ambiguity (ambiguidade), 
como forma de descrever a 
atualidade.  

Todo o contexto global 
tem levado os gestores a 
transformar as empresas, 
para que estas se mante-
nham ágeis e competitivas. 
Com o surgimento de no-
vos serviços que utilizam 
metodologias ágeis e novas 
tecnologias, as organizações 
os têm incorporado com 
a finalidade de atender 
às necessidades de seus 
clientes. Por intermédio de 
novas soluções, é possível 
atenuar ou resolver proble-
mas tradicionais com mais 
praticidade e eficiência.  

 
(*) - É CTO da Luft Logistics 

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

Gustavo Saraiva (*)

D - Rotas Turísticas
Nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luiz, ao lado da Av. 
Paulista, acontece o 19º Salão São Paulo de Turismo, contando com a 
presença de mais de cem municípios apresentando rotas turísticas pouco 
conhecidas dentro do Estado de São Paulo, com venda de pacotes a 
preços promocionais. Em paralelo, haverá o 20º Congresso do Turismo 
Paulista, com cursos e palestras aberto ao público levantando temas 
de grande importância para profissionais e estudantes da área, além do 
Fórum Turismo Transforma. O evento será palco também do lançamento 
da Revista Científica e Tecnológica da FATEC de São Roque. Para saber 
mais acesse: (https://bit.ly/3LadLHn). 

E - Startups de Crédito 
O Hub de Inovação Alfa Collab, programa pertencente ao Conglome-
rado Financeiro Alfa, acaba de lançar um novo processo de seleção de 
startups de crédito. O intuito é selecionar dez companhias que tenham 
sinergia para encontrar, coletar e analisar dados inovadores para análise 
de crédito de pessoas físicas. É necessário que as startups sejam capazes 
de acessar informações como metadados de smartphones, fluxo de tran-
sações de PIX, compras online e outras. Além disso, devem prover um 
conjunto de metodologias para determinar o perfil de risco de potenciais 
tomadores de crédito, relacionados à pessoa física, a partir da análise 
dos dados alternativos não-tradicionais e disruptivos. Mais informações 
e inscrições: (https://alfacollab.com.br/desafios/).

F - Empregabilidade para Mulheres 
A B2Mamy, único hub de inovação focado em tornar mães e mulheres 
líderes e livres economicamente, anuncia uma parceria com a Marisa, maior 
rede de moda feminina e lingerie do país. As duas marcas se unem para 
promover a terceira edição do Womby, programa social que tem como 
objetivo a geração de renda e empregabilidade para mães e mulheres das 
classes C e D, por meio da capacitação em profissões digitais. A capacitação 
contará com uma aula de boas-vindas, seguido pelos princípios de Social 
Media e planejamento de negócio. Ao final do curso, as alunas vão fazer 
parte  de um painel/vitrine com empresas e possíveis contratantes para 
terem uma oportunidade de trabalho já ao sair da formação. Inscrições 
e informações: (https://www.b2mamyeplace.com.br/womby-turma-3).

A - Difusão das Artes 
Três editais que vão contemplar projetos de artes visuais e design 
brasileiros estão com inscrições abertas e gratuitas: Edital Prêmio 
Funarte Murais do Centenário da Semana de Arte Moderna; Prêmio 
Funarte Medalhas do Centenário da Semana de Arte Moderna e o 
Prêmio Funarte Medalhas do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Com abrangência nacional, eles somam uma premiação total no valor 
de R$450 mil. As inscrições são realizadas mediante preenchimento 
e envio de formulário online e se encerram no mês de agosto. Mais 
esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail: (pmedalhasct@
funarte.gov.br). 

B - Open Finance
Novas terminologias sempre surgem no mundo dos negócios, quan-
do novos horizontes e possibilidades começam a ser explorados. 
E no mundo Open Finance, não é diferente. Dado o potencial de 
revolucionar a maneira como os dados são transformados em valor, 
é importante ficar por dentro de alguns conceitos. Por isso, a Teros 
criou o #DicionárioTeros, que ajuda no entendimento de cada termo 
utilizado, já que muitos ainda não conhecem tão bem os conceitos 
envolvidos no mundo Open. Para acessar o conteúdo completo, 
acesse: (https://teros.com.br/br/mundo-open-finance-dicionario-pa-
ra-entender-o-novo-ecossistema/).

C - Aviação de Negócios 
Entre os dias 9 e 11 de agosto, o Aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo, receberá mais uma edição da Labace, a maior feira de Aviação 
de Negócios da América Latina. O evento vai reunir fabricantes, forne-
cedores de produtos e serviços da aviação executiva, apresentando ao 
público os principais lançamentos dos fabricantes de aeronaves de todo 
o mundo. São esperados potenciais compradores, donos de aeronaves, 
pilotos, entre outros. O evento deve dar grande visibilidade também a 
novidades como aumento da oferta de compartilhamento de aeronaves, 
a chegada dos eVTOLS e ainda novas iniciativas de aeroportos priva-
dos. Ao longo de 16 edições, a feira recebeu nada menos que 155 mil 
pessoas, 1980 expositores e a marca de 700 aeronaves expostas. Saiba 
mais: (https://labace.com.br/).

G - Dia do Crochetaço 
Pessoas que fazem do crochê e do tricô uma paixão, passatempo ou 
hobby, além do público interessado no aprendizado da arte, têm uma 
oportunidade única de participar de um evento inédito em Serra Negra/
SP. O 1º “Crochetaço do Circuito das Águas” acontece no próximo dia 
16, sábado, das 9h às 18h, na praça Prefeito João Zelante, no centro da 
estância. Parte da programação do Festival de Inverno “Serra Negra in 
Concert”, a atividade foi criada com a proposta de divulgar o trabalho 
do grupo voluntário “Quadradinhos de Amor”, que ao longo dos anos 
confecciona peças, como mantas, gorros e cachecóis, para depois dis-
tribuí-las para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

H - Comércio Eletrônico
Nos próximos dias 26 e 27, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, 
acontece a 13ª edição do Fórum E-Commerce Brasil. Considerada uma das 
maiores conferências do mercado de comércio eletrônico, o evento deve 
reunir mais de 15 mil congressistas para discutir as melhores práticas do 
comércio eletrônico. Ao todo serão 220 expositores e 30 palcos de conteúdo 
simultâneos, com mais de 200 entusiastas do mercado. Além disso, contará 
com quatro plenárias onde serão abordados assuntos relacionados a marketing 
e vendas; tecnologia e inovação; gestão e operação; e transformação digital. 
Outras informações: (https://eventos.ecommercebrasil.com.br/forum/). 

I - Área de Comunicação
As inscrições para participar do Prêmio Aberje 2022 foram prorrogadas 
até o dia 1º de agosto. Podem se inscrever empresas, agências, órgãos 
públicos e organizações sem fins lucrativos sediadas em todo o território 
nacional. A novidade desta edição é que o prazo final para envio dos 
projetos é até o dia 4 de agosto. A premiação conta com 16 categorias, 
divididas conforme o foco do projeto de comunicação (foco em públicos, 
temas ou meios utilizados) e concorrem em cinco regiões: Espírito Santo/
Rio de Janeiro, Minas Gerais/Centro Oeste, Norte/Nordeste, São Paulo e 
Sul. Para participar, basta acessar o site (https://premioaberje.com.br/).

J - Segmento de Coberturas 
A Eternit – companhia com foco no setor de material de construção e 
líder de mercado no segmento de coberturas – obteve a aprovação, sem 
restrições, da CADE para a aquisição da Confibra, empresa fabricante 
de telhas de fibrocimento, cujo contrato de compra foi firmado em 
janeiro, no valor de R$ 110 milhões. A expectativa é que a operação da 
Confibra seja incorporada ao Grupo Eternit a partir de 1º de agosto. Com 
a compra, a Eternit pretende fortalecer a sua participação no Estado 
de São Paulo, onde, até o momento, não possuía unidade produtiva 
destinada às telhas de fibrocimento. Localizado em Hortolândia/SP, o 
ativo adquirido pela Eternit possui capacidade de produção de 168 mil 
toneladas por ano (www.eternit.com.br). 

www.netjen.com.br
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Espera-se que diversas 
instituições finan-
ceiras atuem como 

parceiras da iniciativa. A 
expectativa é que os fi-
nanciamentos alavanquem 
inicialmente cerca de R$ 
4,5 bilhões, podendo che-
gar a até R$ 15 bilhões. Os 
fundos garantidores são 
criados para reduzir o risco 
das operações de crédito 
das instituições financeiras. 
Nomeado de BNDES FGI 
Sebrae, o novo fundo deve 
estar disponível em todo o 
país a partir dezembro de 
2022. 

Conforme o acordo, BNDES 
e Sebrae irão aportar, a 
princípio, R$ 150 milhões 

Financiamentos devem alavancar inicialmente 
cerca de R$ 4,5 bilhões.
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O volume de serviços cresceu 
no país 0,9% na passagem de abril 
para maio deste ano. A alta veio 
depois de uma queda de 0,1%. 
Com o resultado de maio, o setor 
de serviços está 8,4% acima do 
patamar de fevereiro de 2020, ou 
seja, do período pré-pandemia.

No entanto, o segmento ainda 
está 2,8% abaixo do ponto mais 
alto da série histórica obtida em 
novembro de 2014. Na comparação 
com maio de 2021, houve alta de 
9,2%, a 15ª taxa positiva conse-
cutiva neste tipo de comparação. 
Os serviços tiveram ainda cresci-
mento de 9,4% no acumulado do 
ano e de 11,7% no acumulado de 
12 meses.

As cinco atividades de serviços 
pesquisadas pelo Instituto Brasi-
leiro  de Geografia e Estatística 
(IBGE) tiveram alta de abril para 
maio, com destaque para trans-
portes (0,9%), que se recuperou 
parcialmente da queda de 2,5% 
observada na passagem de março 
para abril.

Outras altas vieram das ativida-

Na comparação com maio de 2021, 
houve alta de 9,2%.
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Petrobras conclui 
venda da Gaspetro

A Petrobras finalizou a venda de 51% 
da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) para 
a Compass Gás e Energia S.A. A tran-
sação foi concluída pelo valor de R$ 
2,097 bilhões integralmente quitados 
nesta data.

A operação está alinhada com o 
termo de compromisso assinado com 
o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), em julho de 2019, 
para promoção de concorrência no 
setor de gás natural no Brasil, bem 
como à estratégia de gestão do 
portfólio e à melhoria de alocação 
do capital da companhia, visando à 
maximização de valor e maior retorno 
para a sociedade.

A Gaspetro é uma holding com 
participação societária em 18 compa-
nhias distribuidoras de gás natural, 
localizadas em todas as regiões do 
Brasil. Suas redes de distribuição 
somam aproximadamente 10 mil km, 
atendendo a mais de 500 mil clientes, 
com volume distribuído de cerca de 29 
milhões m³/dia.

Seu quadro societário então formado 
pela Petrobras, com 51% das ações, e 
a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., 
com 49% restantes das ações, passa a 
ser 51% das ações da Compass e 49% 
das ações da Mitsui Gás e Energia do 
Brasil Ltda (ABr).

Acordo entre BNDES e Sebrae cria 
fundo para pequenos negócios

O Banco Nacional Econômico e Social (BNDES) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) firmaram ontem (12) um acordo de cooperação técnica para a criação de um fundo 
garantidor voltado exclusivamente para operações de crédito envolvendo microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte

orientação do Sebrae, por 
meio do programa Crédito 
Assistido. 

A iniciativa envolve acesso 
a diagnósticos, ferramentas 
digitais, conteúdos, capaci-
tações e consultorias com o 
objetivo de reduzir os riscos 
de inadimplência e ampliar 
a sustentabilidade financeira 
dos negócios. 

Já o BNDES disponibiliza-
rá sua plataforma de gestão 
para operacionalização do 
novo fundo. Trata-se de um 
sistema totalmente digital 
utilizado por dezenas de ins-
tituições financeiras parcei-
ras, pelo qual já se viabilizou 
mais de R$ 100 bilhões em 
operações de crédito (ABr).

cada um. Esse valor pode 
ser ampliado para R$ 500 
milhões. O acordo prevê 
ainda outros serviços. 

Microempreendedores in-
dividuais e empresários 
de micro e pequenas em-
presas poderão receber 

Volume de serviços cresceu 
0,9% de abril para maio

des de informação e comunicação 
(0,9%), outros serviços (3,1%), 
profissionais, administrativos e 
complementares (1,0%) e serviços 
prestados às famílias (1,9%). O 
índice de atividades turísticas cres-
ceu 2,6% em relação a abril, sua 
terceira alta consecutiva. Nesses 
três meses, o segmento acumulou 
um ganho de 11,7% e está apenas 
0,1% abaixo do patamar de feve-
reiro de 2020 (ABr).
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News@TI
Empresa anuncia abertura de 40 vagas em TI

@Ter acesso a boas oportunidades é o que todo profissional 
em busca de colocação procura. Alinhados a esse propósito, 

a ALFA Sistemas, uma das maiores parceiras da SAP no Brasil, 
está ofertando 40 vagas destinadas aos profissionais que queiram 
fazer parte do time. As vagas são exclusivas para os moradores 
do Grande ABC. Localizada na cidade de São Caetano do Sul, a 
ALFA presta, há 20 anos, serviços com foco na implementação e 
suporte do ERP SAP Business One, sistema de gestão empresarial 
para empresas em crescimento. A companhia é reconhecida e 
premiada pelo seu alto nível de excelência, atuando sempre com 
o foco de disseminar a tecnologia em todo o Brasil. E, se tratando 
da região do ABC, a empresa vem intensificando suas ações de 
investimentos, como por exemplo, a Academia ALFA, que forma 
consultores SAP de modo totalmente gratuito. Agora, a empresa 
está promovendo a abertura de novos postos de trabalho para 
os cargos: vendedor interno, gerente de projetos SAP, consultor 
de SAP Business One PL/SR ou suporte PL, consultor Protheus 
Generalista SR, desenvolvedor ADVPL PL/SR, consultor Protheus 
EIC, consultor WMS e P.O (rh@alfaerp.com.br).
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OpiniãO
A polêmica carga tributária 

dos combustíveis

A discussão sobre 
os preços elevados 
dos combustíveis e a 
política de reajustes 
levaram à aprovação 
da lei que facilita a 
redução de tributos 
sobre combustíveis.

O tema é polêmico e 
usado para fins elei-
toreiros. Há sempre 

alguém fazendo compara-
ções do preço da gasolina em 
relação ao salário-mínimo, 
ao preço em dólar, à carga 
tributária dos combustíveis 
de outros países, e demais 
dados internacionais, para 
justificar tanto que nosso 
combustível é mais barato 
e nossa carga tributária é 
maior, quanto o contrário.

Aconselho o leitor a du-
vidar de rankings compa-
rativos, pois com dados 
verdadeiros e corretos dá 
para provar os dois pontos 
de vista, a depender da 
informação utilizada e da 
ótica abordada e, com uma 
mesma tabela, é possível 
apresentar dados para um 
cenário positivo ou nega-
tivo. Um dos fatores que 
prejudica a comparação 
de preços entre países é a 
taxa de câmbio, que oscila 
em função da conjuntura 
macroeconômica e, por-
tanto, a comparação não 
reflete o poder de compra 
da população.

Comparação da renda per 
capita ou salário-mínimo 
com preço do combustível 
ou com a carga tributária 
por litro de combustível, 
são mais adequadas, mas 
também trazem ressalvas, 
pois não demonstram a 
desigualdade de renda no 
país e não refletem a renda 
média dos brasileiros ou seu 
poder de compra. Os dados 
internacionais mostram que 
não temos a maior carga 
tributária de combustível, 
nem o maior preço entre 
os países, de acordo com 
dados do Banco Mundial e 
da OPEP. 

Estudos do Banco Mun-
dial e do FMI demonstram 
que a carga tributária sobre 
combustível tende a ser 
maior em países mais desen-
volvidos do que em países 
em desenvolvimento ou po-
bres, mas que a arrecadação 
tributária sobre combustí-
veis é muito importante na 
receita dos países menos 
desenvolvidos.

A tributação sobre com-
bustível é relativamente 
mais fácil de se executar 

pelos órgãos arrecadadores 
do que outros produtos, 
por contar com poucas 
empresas a serem taxadas, 
com volume de produção 
facilmente controlável, e 
por se tratar de um bem 
com demanda inelástica, 
de difícil substituição por 
outro produto, portanto 
pouco sensível ao aumento 
dos preços. 

Tais estudos internacio-
nais apontam a importância 
de se analisar a essencialida-
de do bem ao definir política 
tributária, como é o caso de 
combustíveis, com alíquotas 
mais baixas para produtos 
essenciais, especialmente 
aos indivíduos de baixa 
renda. 

No caso do Brasil, por se 
tratar de um país de dimen-
sões continentais, com um 
sistema de transporte base-
ado no modal rodoviário, e 
poucas condições para uso 
de meios de transportes 
alternativos e combustíveis 
renováveis para transporte, 
a dependência dos com-
bustíveis fósseis é maior, e 
o peso da carga tributária, 
ainda que seja menor do que 
outros países, é sentida de 
forma mais relevante nos 
custos de transporte e na 
renda.

De acordo com infor-
mações da própria Petro-
brás, os impostos estaduais 
(ICMS) sobre combustíveis 
são mais do que o dobro 
dos impostos federais, e, 
além disso, diferem entre os 
estados, criando diferenças 
significativas no preço final 
dos combustíveis. Qualquer 
discussão sobre redução da 
carga tributária representa 
uma perda de arrecadação 
importante para os estados, 
e a legislação anterior previa 
algum tipo de compensação 
federal por essa perda, por 
meio de repasses da União 
aos Estados. 

Assim, para cumprir a 
legislação de responsabili-
dade fiscal após a perda de 
arrecadação, possivelmente 
observaremos aumento 
de alíquota tributária em 
outros produtos. A frase 
que resume os princípios 
econômicos é que “não 
existe almoço grátis”, ou 
seja, a redução da carga 
tributária sobre os com-
bustíveis será compensada 
pelo aumento da tributação 
em outro produto, mais ou 
menos sensível ao bolso do 
consumidor.

 
(*) - Economista, é professora do 

curso de economia da Universidade 
Positivo (UP).

Leide Albergoni (*)

Carros autônomos ainda tem 
um longo caminho a percorrer
Há alguns dias, por volta da meia noite, um grupo de taxis autônomos da Cruise simplesmente parou de 
funcionar e   bloqueou o tráfego por algumas horas em ruas de San Francisco.

Vivaldo José Breternitz (*)

O fato mostra como os veículos 
autônomos ainda estão en-
frentando problemas quando 

operando no ambiente urbano. A 
Cruise, produto de uma associação 
da General Motors com a Honda, está 
testando sua tecnologia em São Fran-
cisco desde fevereiro, mas só começou 
a operar comercialmente às vésperas 
do incidente. 

Os veículos   operam sob certas res-
trições, podendo trafegar em algumas 
ruas selecionadas, entre   22 e   6 horas, 
quando as condições do tempo são 
favoráveis e em velocidades inferiores 
a 30 milhas por hora. 

Depois de algum tempo, funcioná-
rios da Cruise retiraram os veículos. 
A empresa, de forma protocolar disse 
à imprensa que teve um problema, 
que foi resolvido sem que    nenhum 
passageiro tivesse sido afetado e pediu 
desculpas pelos incômodos causados. 

foi causado por um erro humano. 

Ao que parece ainda há um longo 
caminho a percorrer até que veículos 
autônomos se tornem algo comum em 
nossas ruas.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Não é o primeiro incidente envol-
vendo a tecnologia sem motorista 
da Cruise: no início do ano um de 
seus carros trafegava à noite com as 
luzes apagadas   e de alguma forma 
foi parado por policiais, tendo sido 
necessária a presença de funcio-
nários da Cruise para resolver o 
problema, que segundo a empresa, 
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Além da defesa: como a cibersegurança 
agiliza os negócios

Vivemos um tempo em que a 
disrupção se tornou padrão para 
as empresas em todo o mundo 
para atender novas demandas 
com a pandemia, renegociações 
comerciais e até guerras presen-
ciais e cibernéticas. Porém, um 
dado chama a atenção ao destacar 
que 57% dos diretores acreditam 
que nossa sociedade sofre uma 
polarização econômica e política 
que representa a maior fonte de 
risco cibernético. E esses pontos 
de polarização estão diretamente 
ligados a projetos nas agendas dos 
CIOs e CISOs das empresas.    

 
Tradicionalmente, a segurança 

inclui decisões de acesso biná-
rio - permitir ou bloquear. Desta 
forma, se posicionou como uma 
guardiã, com poderes para aprovar 
ou restringir planos e programas. 
Essa é uma das razões pelas quais 
os profissionais de segurança nem 
sempre têm as melhores relações 
de trabalho com seus colegas. In-
clusive, uma pesquisa da Netskope 
realizada em 2021 revelou que 
apesar dos objetivos comparti-
lhados, as relações 'combativas' e 
'disfuncionais' entre os profissio-
nais de segurança e seus colegas 
de TI comprometem os projetos 
de transformação digital. 

 
Mas agora as coisas estão mudan-

do.  A segurança está finalmente 
evoluindo para se tornar "mais 
inteligente"; capaz de enxergar nu-
ances e contextos, sobre os quais 
é possível desenvolver agilidade e 
flexibilidade.  O foco na eficiência 
operacional não desapareceu e 
até houve muitos ganhos nessa 
área. Mas a disrupção inevitável e 
intensa nas empresas desde 2019 
finalmente encorajou a equipe de 
segurança a colocar a viabilização 
dos negócios como prioridade. 

 
Então o que mudou? Os CISOs e 

suas equipes deixaram de dizer não 
por capricho, por que tinham me-
nos a temer? Muito pelo contrário. 

 
A transformação na 
segurança 

Em 2019, o Gartner recomendou 
uma nova abordagem para arqui-
teturas de segurança, o Secure 
Access Service Edge (SASE), um 
conceito de uma estrutura de 

que uma aplicação seja liberada para 
uso. (Os dados da Netskope colocam 
a porcentagem de uso de aplicações 
não autorizadas na nuvem dentro das 
empresas em até 97%).  

Ao invés de exigir mais investimen-
tos durante um período de incerteza 
econômica, a transformação da segu-
rança reduz ativamente as despesas 
gerais.  As empresas estão relatando 
uma economia de milhões de dólares, 
pois encontram benefícios de custos 
por meio da consolidação de fornece-
dores e integração de gerenciamento 
de tecnologia, além de redução nas 
despesas gerais de redes, pois a se-
gurança é aplicada in-line e tudo não 
precisa mais ser encaminhado de volta 
aos appliances no data center.  Inclu-
sive, 79% das empresas europeias já 
relatam economia com a segurança 
na nuvem. 

Estamos lidando com desafios que 
nunca foram vivenciados nos últimos 
100 anos. Os CIOs estão se fortalecen-
do, utilizando a transformação digital 
para atender às demandas comerciais 
para inovar na empresa como um todo, 
desde a prestação de serviços até o 
RH, e todos os outros departamentos. 
Mas a oportunidade digital sempre 
traz consigo ameaças e riscos e o 
CISO é um parceiro comercial crucial 
neste momento. O patrimônio de TI 
em transformação se tornou quase 
irreconhecível em comparação com a 
infraestrutura de 10 ou 20 anos atrás, 
e a segurança está atrasada. Com a 
arquitetura de segurança correta – o 
SSE baseado em nuvem e centrado 
em dados - a segurança está perfei-
tamente posicionada para contribuir 
e permitir que os negócios se tornem 
ágeis e bem-sucedidos. 

(Fonte: Ilona Simpson e Neil Thacker são 
respectivamente CIO e CISO para Netskope EMEA)

arquitetura de segurança baseada 
em nuvem. Constituindo uma gran-
de parte da visão de SASE está o 
Security Service Edge (SSE), o 
conjunto fundamental de serviços 
de segurança, que fornece os recur-
sos necessários para implementar 
serviços para proteger acessos 
remotos, tecnologia baseada em 
nuvem e aplicações on-premises 
e infraestrutura.  Em essência, o 
SASE é uma estrutura e o SSE é 
um conjunto de serviços que in-
clui Next Generation Secure Web 
Gateway (NG-SWG), Cloud Access 
Security Broker (CASB), Zero Trust 
Network Access (ZTNA), Firewall 
as a Service (FWaaS), RBI e Sof-
tware Defined –Wide Area Network 
(SD-WAN) 

 
O que esta transformação 
significa e como pode apoiar 
os objetivos do CIO? 

Quando a segurança é baseada na 
nuvem e centrada nos dados, o usuá-
rio e a localização dos dados não são 
mais fatores limitantes. Os usuários 
e os dados podem ser seguros, inde-
pendentemente da localização ou do 
dispositivo de acesso.   

O entendimento contextual profundo 
dos tipos de dados e do uso significa 
que as políticas podem ser projetadas 
com muito mais granularidade do que 
simplesmente permitir/bloquear. Isto 
quer dizer que as equipes de segurança 
podem dar mais permissões, sem expor 
a empresa aos riscos. 

Proteger os dados, ao invés da aplica-
ção, significa que a visibilidade (e a po-
lítica de segurança) não inclui apenas 
aplicações sancionadas. As unidades 
de negócios podem inovar e encontrar 
ganhos de produtividade sem passar 
sempre por autorizações de segurança 
demoradas que podem levar meses até 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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A pandemia ainda não 
terminou, mas a redução 
no número de contágios 
e mortalidade, entre ou-
tras variáveis, fez com que 
brasileiros voltassem a ter 
grande apetite por destinos 
internacionais nas Américas 
e Europa. 

De acordo com levanta-
mento da Civitatis, líder 
global em distribuição digital 
de visitas guiadas e excur-
sões, houve um aumento de 
117% no número de reservas 
de passeios por parte dos 
brasileiros no exterior, no 
primeiro trimestre de 2019 
ante igual período de 2022. 
Também identificou aumen-
to de 90% no número de 
brasileiros que já realizaram 
passeios pela empresa para 
o exterior na comparação 
entre os mesmos períodos.

“A pandemia ressignificou 
o desejo sobre viagens e ge-
rou demanda pela atividade 
turística, represada nestes 
dois últimos anos”, destacou 
Alberto Gutierrez, CEO da 
Civitatis. Ainda que a pan-
demia não tenha passado 
e tenhamos um cenário de 
inflação global e em países 
de economias emergentes 
como o Brasil, vemos um 
caminho positivo para o 
turismo entre brasileiros. 
Gutierrez vê o mercado 
aquecido como um todo e 
aponta um ano positivo para 
o setor no Brasil, mas de 
forma global. 

O incremento de brasilei-
ros viajando nos três primei-
ros meses de 2022 explodiu 
em 1.807% ante igual perí-

odo do ano passado, com a 
liberação das barreiras sani-
tárias e avanço da vacinação 
entre os turistas. Os meses 
de abril e maio foram para a 
empresa períodos de grande 
crescimento, um fato que 
atribui à Semana Santa e à 
chegada do verão.

Cinco destinos foram os 
mais procurados pelos brasi-
leiros. Paris lidera o ranking, 
tendo duas das atividades 
mais compradas pela pla-
taforma: o free tour pela 
Cidade Luz e o ingresso 
para o Museu do Louvre 
com acesso prioritário. Os 
outros destinos, em ordem, 
são Buenos Aires, Lisboa, 
Roma e Barcelona. Os free 
tours são sem dúvida um dos 
passeios  mais procurados 
em Madri e Lisboa, que estão 
entre os destinos mais popu-
lares entre esses viajantes. 
Alguns deles contam com 
até 750 participantes. 

Outros passeios bastante 
populares entre os viajan-
tes do Brasil são: as visitas 
guiadas ao Vaticano e ao 
Coliseu romano; a entrada 
para o Castelo de Trigueros 
(Espanha); tours aos bairros 
de culturas negras, latinas e 
de imigrantes italianos e ir-
landeses de Nova York como 
Harlem e Brooklyn; passeio 
de barco na cidade do Porto. 

De modo geral, também o 
turismo religioso alavancou 
os agendamentos de pas-
seios em abril. A Semana 
Santa foi um dos destaques. 
- Fonte e mais informações, 
acesse: (https://www.civita-
tis.com/br/).

Um aumento no con-
sumo online, susten-
tável e local, são as 

principais tendências que 
marcarão as linhas de 2022, 
segundo relatório divulgado 
Escolha Digital da Webloyal-
ty, empresa líder na geração 
de renda adicional para o 
comércio eletrônico e parte 
do grupo da Tenerity. Confira 
as novas tenências:
 1) De volta à rotina 

- Após as medidas 
restritivas durante a 
pandemia, os consu-
midores retomam suas 
rotinas: o bar habitual, 
loja, supermercado 
habitual. Mas, a maio-
ria dos consumidores 
também devem man-
ter novos hábitos de 
compra adicionados 
durante a pandemia. 
Eles descobriram no-
vos produtos e serviços 
durante este período, e 
muitos permanecerão 
leais a essas marcas.

 2) Mais tempo em casa 
- Após a pandemia, os 
consumidores também 
estão optando por des-
frutar de um tempo de 
qualidade em casa. Os 
gastos com decoração 
e investimentos em 
reformas de casas de-
monstram a intenção 
dos usuários de condi-
cionar e melhorar suas 
casas para apreciá-las 
mais. Além disso, a 
consolidação de mo-
delos híbridos de home 
office aumentaram o 
tempo gasto em casa. 
Isso também terá im-
pacto na forma de fazer 
compras e nos gastos 
dos consumidores, que 
defendem o consumo 
de proximidade. 

 3) Busca por recipro-
cidade e personali-

Um aumento no consumo online, sustentável e local, são as 
principais tendências que marcarão as linhas.

Frequentemente o 
empresário, imbuído na 
correria de suas funções, 
se esquece sobre a 
necessidade de planejar 
sua aposentadoria

Por isso, é muito impor-
tante fazer, o quanto 
antes, um plano de 

previdência. Uma apo-
sentadoria destinada ao 
empresário utilizará os 
períodos que ele recolheu 
nesta atividade, como con-
tribuinte individual no INSS, 
e também outras atividades 
que constam em seu histó-
rico contributivo, incluindo 
contribuições anteriores ou 
posteriores a esse período.

O quanto antes o empresá-
rio se planejar, mais controle 
terá sobre a aposentadoria. 
Primordial para isso verifi-
car como está a sua situação 
previdenciária, ao passo que 
há muitos casos e situações 
previdenciárias na área 
empresarial. Existem as 
experiências de quem já foi 
CLT e depois montou uma 
empresa e recolheu como 
contribuinte individual nes-
se período.

Salienta-se outrossim, que 
muitos empreendedores 
gostam e querem continuar 
trabalhando após a aposen-
tadoria. Para isso, precisa 
ser verificada a regra com 
a qual o empresário se apo-
sentou. Um aposentado 
que utilize apenas perío-
dos especiais, recebendo 
a aposentadoria des-

sa categoria, não pode 
continuar trabalhando. 
Será necessário se afastar 
da atividade que originou o 
benefício. Mas atenção: não 
é possível ficar trabalhando 
na mesma atividade.

Entretanto, as aposenta-
dorias por tempo de con-
tribuição e por idade não 
impõem qualquer restrição 
ao empresário que quiser 
continuar exercendo sua 
atividade. Ressalta-se que 
se a pessoa aposentada con-
tinua exercendo uma ativi-
dade remunerada, precisa 
obrigatoriamente continuar 
recolhendo para o INSS.

Por fim, é imprescindível 
que o empresário confira 
como realizar o recolhi-
mento das contribuições 
do INSS, conforme cada 
categoria, pois estas va-
riam conforme a atividade 
desempenhada pelo empre-
endedor.

Atenção, portanto, na alí-
quota e no código correto, 
porque existem categorias 
e alíquotas diferenciadas 
para cada caso. Caso tenha 
qualquer dúvida a respeito 
do planejamento previden-
ciário, recomenda-se ao 
empresário buscar asses-
soria de um contador, que 
certamente fornecerá infor-
mações conforme a situação 
específica do contribuinte.

Eduardo Moisés

Planejamento 
previdenciário de 

empresários

Compras online e sustentáveis: 
as novas tendências de consumo
Os hábitos de consumo já estão voltando ao normal. O último Dia dos Namorados  movimentou cerca 
de R$ 18 bilhões de acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Mas, alguns hábitos 
de consumo estão sendo reinventados

comércio eletrônico, 
como turismo, lazer, 
moda, manterão ní-
veis, enquanto outras 
áreas, como casa, ali-
mentação verão um 
aumento no consumo 
online derivado da mu-
dança de mentalidade 
e costumes que a pan-
demia tem causado no 
consumidor.

Para a Tenerity, especia-
lista em fidelidade lucrati-
va, com base nesses novos 
hábitos, o sucesso de uma 
empresa é proporcional às 
ações de engajamento com 
seus clientes. 

“A retenção de clientes 
está intimamente ligada 
ao seu grau de satisfação. 
Uma das opções para as 
empresas é contar com 
plataformas tecnológicas 
que desenvolvam soluções 
de fidelização e engaja-
mento do cliente por meio 
de recompensas, ofertas e 
conteúdo exclusivo adap-
tados em base ao perfil 
do consumidor”, explica 
Eduardo Esparza, vice-pre-
sidente geral da Tenerity na 
Espanha e Brasil.

As previsões da líder 
mundial em soluções de 
fidelidade vão ao encontro 
de um estudo realizado 
recentemente no Brasil. 
De acordo com a ABEMF, 
Associação Brasileira das 
Empresas do Mercado de 
Fidelização, 65% dos con-
sumidores brasileiros pre-
ferem realizar compras 
com marcas que oferecem 
benefícios em programas 
de fidelidade. Além disso, 
72% indicam para amigos 
e parentes as marcas e em-
presas que têm este tipo de 
vantagem. - Fonte e outras 
informações, acesse: (ht-
tps://www.tenerity.com/br).
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zação - O consumo 
local e de proximidade 
reforça o senso de 
comunidade, cujo in-
teresse ganhou peso 
nos últimos meses. 
O usuário não é mais 
apenas um defensor 
da marca, mas de uma 
relação mais perso-
nalizada e humana. 
Conexões emocionais 
agora são imperativas. 
Isso já foi visto e se 
refletirá no futuro em 
um aumento no con-
sumo de produtos de 
fidelidade vinculados 
a uma marca ou loja.

 4) O consumo através 
da rede social - Os 
usuários estão cada 
vez mais usando as mí-
dias sociais para suas 
compras. São canais 
onde os consumidores 
percebem em maior 
medida a proximidade 
das lojas e a personali-
zação dos serviços. E, 
para lojas e marcas, o 
uso de redes sociais 
para sua comunicação 
e marketing permite 
otimizar o ‘último em-
purrão’ para a compra. 
A dinâmica da comu-
nicação através das 
redes sociais que foram 

amplificadas durante a 
pandemia permanece-
rá nos próximos anos.

 5) Salvando o planeta - 
Os consumidores tam-
bém estão optando por 
marcas com propósitos 
ligados à sustentabili-
dade e cuidado com 
o meio ambiente. As 
gerações mais jovens 
estão mais conscientes 
de seu impacto social e 
ambiental, e estão mais 
conscientes da luta 
contra os problemas 
sociais e as mudanças 
climáticas do que as 
gerações anteriores. 
Como a Geração Z 
(nascida entre 1994 
e 2010) se torna uma 
força dominante de 
consumo, marcas e 
empresas terão que 
demonstrar seu com-
promisso ambiental 
em mantê-los como 
clientes. 

 6) O consumo online 
permanecerá - Além 
do retorno à rotina, 
do calor da casa e das 
compras de proximi-
dade, o consumo onli-
ne continuará manten-
do seus seguidores. Os 
grandes setores e os 
players pioneiros do 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUSTAVO GOMES PErEIrA NUNES, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Suzano - SP, no dia (22/12/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Gomes Pereira 
Nunes e de Irani Reis Nunes. A pretendente: FABRICIA DOS SANTOS DUARTE, de 
nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em Ma-
naus - AM, no dia (08/09/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Ernandes Pereira Duarte e de Dilzanete dos Santos Eleoterio.

O pretendente: ANTONICELMO HOrACIO CArNEIrO, de nacionalidade brasileira, 
profissão coordenador de mídia social, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (31/07/1968), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jose Horacio Carneiro e de Eva Alves Carneiro. A pretendente: SILVANA RODRIGUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (29/09/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo SP, filha de João Antonio da Silva e de Maria de Deus Rodrigues da Silva.

 

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:

rENAN ÁTILA rOMANO, estado civil solteiro, profissão técnico mecânico, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/091.FLS.164-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (20/09/1986), residente e 
domiciliado Rua Goianira, 161, casa 04, CEP: 08285-240, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Romano e de Maria Helena Romano. ROSE-
MArY ALENCAr, estado civil divorciada, profissão técnica de radiologia, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos 
e oitenta (30/06/1980), residente e domiciliada Rua Goianira, 161, casa 04, CEP: 
08285-240, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alencar e de 
Antonia Euza de Alencar.

LUCAS RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços ge-
rais, nascido neste Distrito (CN:LV-A-353,FLS.112V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e nove (05/09/1999), residente 
e domiciliado Rua Charrua Orestes, 70, casa 02, CEP: 08245440, Jardim Ubirajara, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Ricardo de Souza e de Silvia Ribeiro de 
Souza. SArA rEGINA MArQUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-251,FLS.041-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de dois mil (11/06/2000), 
residente e domiciliada Rua Sete, 150, CEP: 08692055, Cidade Miguel Badra, Su-
zano, neste Estado, Suzano, SP, filha de Jonas Fernandes da Silva e de Ana Paula 
Felix Marques.

VINICIUS DA SILVA CLEMENTINO, estado civil solteiro, profissão motorista de ônibus 
urbano, nascido neste Distrito (CN:LV-A 237,FLS.198-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (05/11/1995), residente 
e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 166, A, CEP: 08280340, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Clementino e de Clarete Aparecida da 
Silva. ALINE COSTA ARAÚJO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Passagem Franca, Estado do Maranhão (CN:LV-A-032,FLS.027 PASSAGEM FRANCA/
MA), Passagem Franca, MA no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e oito (16/01/1998), residente e domiciliada Rua Seriema, 60, casa 05 CEP 08220-050, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edson Dias 
Araújo e de Elizangela Viana da Costa.

NEILTON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia vinte e nove de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (29/01/1985), residente e domiciliado Rua Agri-
mensor Sugaya, 1210, bloco 01, apartamento 28, CEP: 08260-030, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Pereira Santos e de Nair Pereira dos San-
tos. NATÁLIA FERREIRA GALACINE, estado civil divorciada, profissão cuidadora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (09/12/1987), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 1210, bloco 01, apartamento 28, CEP: 08260-030, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Galacine e de Evani Aparecida Ferreira de 
Souza Galacine.

WILLIAM COrrEIA MENDES SOArES, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, 
nascido em Minas Novas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/102.FLS.255-FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Minas Novas, MG no dia seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (06/01/1995), residente e domiciliado Rua Miguel Barreda, 194, CEP: 
08255520, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Valdine Mendes Soares e de Santa Coelho Correia Soares. ALEXSANDRA FERNAN-
DES DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Belém, Estado 
do Pará (CN:LV.A/112.FLS.216-4º OFICIO DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (04/02/1999), residente e domiciliada 
Rua Miguel Barreda, 194, CEP: 08255-520, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriana Cristina Fernandes da Silva.

HENrIQUE SANTOS BONIFÁCIO, estado civil solteiro, profissão atendente de loja, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/322.FLS.174-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (13/12/1997), residente e domiciliado Rua 
Januário Garcia Leal, 09, CEP: 08290180, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Eduardo Soares Bonifácio e de Regilene Santos. EDUArDA QUEIrOZ SANTA-
NA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/312.FLS.112V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de ju-
nho de mil novecentos e noventa e oito (16/06/1998), residente e domiciliada 3ª Travessa 
Maria Mayer, 20, casa 02, CEP: 08270-155, Vila Carmosina, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Ednalvo Jesus de Santana e de Tereza Zorailde de Queiroz Santana.

Brasileiros aquecem 
viagens ao exterior
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