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AgroNews

Evento Agro Brasil 2022 abre Pré-Inscrição
Com 8 horas de conteúdo e mais de 10 palestras, o evento Agro Brasil 

2022, promete ser o maior ponto de encontro para transformar o merca-
do, assim como a tecnologia transforma o agronegócio. Para participar 
o público já pode realizar uma pré-inscrição no link: https://materiais.
senior.com.br/agro-brasil-2022. Especialistas e líderes importantes 
da cadeia do agronegócio já estão entre os palestrantes confirmados, 
entre eles: Paulo Ozaki, fundador da Agro Resenha; Marcelo Prado, 
Owner da MPrado; Cintia Leitão, Diretora de Marketing da Nutrien; 
Leandro Sarto, Diretor da Gatec, Fabricio Rosa, CEO da Aprosoja, entre 
outros nomes que são referência do mercado brasileiro. O Agro Brasil 
2022 é promovido pela Senior Sistemas, que tem como objetivo falar 
de mercado reunindo os principais players e líderes do agronegócio. 
Esta primeira edição do evento foi inspirada no sucesso Logística 
Brasil, evento também criado pela Senior Sistemas que reuniu mais 
de 4 mil pessoas para falar de logística, tecnologia e mercado (https://
materiais.senior.com.br/agro-brasil-2022).
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Governos e empresas em todo o mundo estão enfrentando novos 
desafios e avaliando ativamente soluções econômicas. Além disso, em 
um cenário pós-pandemia, há possíveis políticas que os governos podem 
considerar para diminuir os prejuízos provocados pela Covid-19.   

Estabilidade econômica depende de governos  
e empresas
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A pandemia acabou acelerando de forma desproporcional a iniciativa 
das empresas em busca da transição para o trabalho remoto. Entre 
as várias consequências, positivas e negativas acarretadas por esse 
movimento, uma das mais sentidas nesse primeiro momento tem 
sido o aumento significativo na tentativa das violações de dados e 
arquivos confidenciais das corporações.   

Arrumar a bagunça digital é prioridade  
para quem preza por segurança

Nos últimos anos, o ambiente corporativo e o próprio mercado como 
um todo vêm passando por mudanças drásticas. Hoje, as empresas que 
inovam nos seus respectivos setores investem em ferramentas tecnoló-
gicas que impactam diretamente o dia a dia dos colaboradores.   

Os benefícios da advocacia 4.0

Os investimentos em nuvem seguem em alta. E este fator pode trazer 
oportunidades para negócios em diferentes setores e nichos.    

O impacto dos microsserviços para  
o mercado e o consumidor
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O amanhã já começou e é preciso estar 
atento às novidades tecnológicas

A transformação digital está 
acontecendo em todos os âmbitos e 
de forma muito acelerada. 

Os últimos dois anos foram insanos para todos 
os mercados. Todos precisaram se reinventar 

de alguma maneira para continuar atendendo os 
seus clientes e mantendo a operação ativa. 

Quanto mais tempo as empresas resistem em se 
transformar na velocidade necessária para acom-
panhar o mercado, mais perderá espaço para 
seus concorrentes conhecidos -- sem contar os 
desconhecidos, que estão nascendo agora. Todos 
os anos, inúmeras tendências surgem e é preciso 
compreender melhor o que está ocorrendo em 
torno de algumas destas novidades para que a 
sua empresa possa acompanhar a transformação 
que o mundo está vivendo.

 
Temos os temas tradicionais e que, na minha 

opinião, nunca sairão de moda: Cibersegurança, 
Resiliência das Aplicações, Conectividade, Con-
tinuidade do Negócio. Claro que existem outros 
temas conhecidos, mas não comum a todos ainda 
- Automação, Data Driven, Inteligência Artificial, 
Realidade Aumentada (VR), Blockchain etc. So-
bre alguns desses temas você pode ainda não ter 
ouvido falar ou não ter prestado a devida atenção. 

Mas, certamente, você já deve ter se deparado 
com alguém falando que está no metaverso e 
que isso vai mudar tudo. Outros ainda questio-
nam: mas o que é Metaverso? Não é mais uma 
modinha? Já não existe? E claro, há pessoas 
que passaram por tecnologias semelhantes e 
questionam: não seria o Secondlife? 

A conversa é muito mais profunda e pode 
ser desdobrada em diversos temas diferentes 
que suportam o momento tecnológico (muito 
mais avançado que 10 anos atrás) e o contexto 
que vivemos (Trabalho Híbrido). Criptomoedas 
então, parece quase assunto de “boteco”: ou 
você já pesquisou sobre o tema, ou conhece 
algum "expert" para dar dicas de como entrar 
neste mercado. 

A atenção das pessoas está naquilo que já virou 
onda e, por muitas vezes, já passou. Por outro 
lado, existe uma mudança muito mais profunda 
em curso ocorrendo exatamente agora. Nós 
estamos vivendo história, uma história que pode 
ter alguma paridade com o passado, mas nada 
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fácil de prever o que acontecerá - o momento 
tecnológico é único e o contexto de vida das 
pessoas também.

 
Mas, mais do que isso, todas as empresas pre-

cisam ter estratégias bem definidas para transfor-
marem suas empresas e gerarem mais valor aos 
seus clientes. Quem não fizer isso ou demorar 
para acompanhar o movimento, estará fora do 
jogo. Acha muito distante da sua realidade debater 
sobre Metaverso ou Criptomoedas em sua empresa? 

Não se engane, estes assuntos chegarão em 
sua porta, cedo ou tarde. E a história mostra que 
chegar cedo demais pode custar muito dinheiro 
e, tarde demais, a sobrevivência do seu negócio. 
Fique atento. E voltando à questão do título deste 
artigo: caminhamos, agora, para um novo momento 
da digitalização. Para se ter uma ideia, tecnologias 
em cloud não são mais opcionais. 

O tema é tão relevante que a Gartner, uma con-
sultoria internacional em TI, prevê que, este ano, 
os gastos mundiais dos usuários finais em serviços 
de nuvem pública devem apresentar expansão de 
20,4% ante 2021, totalizando US$494,7 bilhões. 
Para o ano que vem essa estimativa é maior ainda, 
de US$600 bilhões. A Cibersegurança também 
sempre foi um assunto importante e que está cada 
vez mais inserido na realidade das empresas, afinal, 
ninguém quer ser a próxima vítima. 

Um estudo do Centro de Expertise Setorial em 
Financial Services, da Distrito Fintech, de 2021, 
revela que 48% dos consumidores deixariam de 
comprar se descobrissem que a loja já sofreu 
um ataque cibernético. Tecnologias em Cloud e 

Cibersegurança são cruciais para a sobrevivência 
de sua empresa. Conceitos e tecnologias mais 
hype podem não aparecer para você e sua em-
presa à primeira vista. 

Mas, não se engane, muitos deles estão ganhando 
cada vez mais força e seremos forçados a adotar 
mais cedo ou mais tarde. Estar à frente e participar 
ativamente dessas movimentações são uma grande 
oportunidade para a disrupção. Além disso, essas 
tendências são centrais para a sobrevivência da 
sua companhia, seja por questões de segurança, 
lei de privacidade, ou porque você quer manter 
sua empresa na vanguarda da busca por soluções 
que ajudem a inovar o seu mercado de atuação. 

Não importa o que você ou sua empresa fazem, 
todos seremos afetados por essas tendências. 
O Open Finance e o Open Banking são bons 
exemplos de tecnologias que afetaram muito 
rapidamente a todos e essa transformação vem 
ocorrendo, principalmente, por meio do Pix. 
Muitas pessoas podem nem saber o que seja Open 
Banking ou Open finance, mas já se utilizam dos 
benefícios que eles trouxeram por meio desse 
novo sistema de pagamento.

 
Ter um plano estratégico claro pode fazer a 

diferença entre sua empresa continuar ou não no 
mercado. A troca de valores entre pessoas muda-
rá e isto significa que você e sua empresa serão 
afetados. Esteja atento e não perca mais tempo.

 
(Fonte: Diego Santos é Ambassador Program 

da Amazon Web Services no Brasil e gerente de 
tecnologia e inovação da Nextios, unidade de 

negócios corporativa da Locaweb Company  
- www.nextios.com.br).

CINCO PASSOS 
PARA MANtER 
SEu NEgóCIO 
ONLINE 
SEguRO

    Leia na página 4
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Kicks e a pintura vencedora  
no concurso de designn

Modelo mais vendido pela Nissan no país, o Novo Nissan Kicks ganhou 
uma pintura especial em homenagem à Imigração Japonesa no Brasil. 
O desenho, que une diferentes elementos da cultura japonesa, foi apli-
cado a uma unidade de verdade do crossover e será um dos destaques 
do estande da Nissan no Festival do Japão, um dos maiores eventos 
da comunidade nipônica no Brasil que tem início hoje (15), na São 
Paulo Expo (http://festivaldojapão.com). Com um desenho que mistu-
ra a tradição e a modernidade do Japão, o estande da Nissan contará 
com uma grande árvore japonesa ao centro e um espaço Omotenashi 
(hospitalidade, em japonês) com um lounge.     Leia a coluna 
completa na página 5
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Estimativa para o PIB
O governo federal aumentou 

a previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) para 
este ano. Com a nova estimativa, o 
crescimento da economia passou 
de 1,5% para 2%. Para o próximo 
ano, foi mantida a projeção de cres-
cimento de 2,5%. As informações 
constam do Boletim Macrofiscal, 
divulgado ontem (14) pelo Minis-
tério da Economia (ABr).
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As principais lições 
do Cannes Lions para 

as marcas

Já faz um tempo 
desde que os 
maiores nomes da 
mídia, tecnologia 
e publicidade se 
reuniram no Festival 
Internacional de 
Criatividade do 
Cannes Lions

E é seguro dizer que 
muitos não pode-
riam ter previsto o 

que mudaria desde então 
e agora – para a indústria e 
para o mundo. Foi possível 
observar que os olhares 
estão voltadas para a TV 
avançada. Isso porque, 
trata-se de um segmento 
que registrou um bom cres-
cimento no ano passado, 
mas que segue sendo com-
plexo para compradores, 
editores e público. 

O público tem mais op-
ções do que nunca quando 
se trata de decidir o que 
acompanhar e em quais 
telas assistir. Isso deixa 
o futuro do streaming em 
um local fragmentado, de-
safiando, inclusive, anun-
ciantes e proprietários de 
mídia – a própria entrada 
da Netflix, na categoria de 
vídeo sob demanda e com 
suporte de anúncios, é 
esperada para este ano, o 
que irá revolucionar, ainda 
mais, o mercado e atrair 
gastos recordes.

Simplificar essa comple-
xidade é, em parte, o que 
nossa equipe focou duran-
te o Festival em Cannes, 
embora no lado endere-
çável. O objetivo: ajudar 
a reduzir a fragmentação 
para anunciantes que de-
sejam comprar inventário 
endereçável.

No ano passado, foi pre-
visto que haveria um res-
surgimento da tecnologia 
criativa dinâmica, como os 
códigos QR, que continuam 
dando certo. 

A tecnologia por trás 
dos códigos QR se alinha 
ao estilo de vida pós-pan-
demia e facilita as experi-
ências da marca nas mãos 
dos consumidores. Não 
é surpresa que o famoso 
anúncio de código QR 
flutuante da Coinbase, do 
Super Bowl, tenha sido 
um grande vencedor em 
Cannes. Há também uma 
demanda crescente por 
experiências de compras 
contextuais que se pare-
cem menos com publicida-
de, seja por meio de anún-
cios nativos, anúncios de 
produtos dinâmicos ou 
criativos dinâmicos. 

Em 2021, houve um 
aumento de 32% em re-
lação ao ano anterior nos 

anunciantes que executam 
campanhas criativas dinâ-
micas, gerando um enga-
jamento mais forte do que 
aqueles que executaram 
criativos “pre-roll” padrão. 
Além disso, esses anúncios 
têm apresentado um bom 
desempenho, gerando con-
versões e vendas. De modo 
geral, anunciantes e agên-
cias estratégicas se apoiam 
nesses dados para atender 
às crescentes expectativas 
dos consumidores.

À medida que nosso 
mundo dá mais voltas e 
reviravoltas, a seguran-
ça da marca continua 
sendo a prioridade dos 
anunciantes. Em Cannes, 
os painéis apresentaram 
discussões sobre o tema 
do alinhamento de marca 
e conteúdo contra o pano 
de fundo da Ucrânia e da 
Rússia, Covid-19, seguran-
ça de armas e muito mais. O 
principal: sim, marcas e pu-
blishers devem encontrar 
uma maneira de abordar 
esses tópicos de maneira 
segura. No entanto, isso 
não deve ocorrer às custas 
dos editores de notícias ou 
do alcance da campanha. 

A campanha Brands-
4News, lançada durante 
Cannes, é um bom exemplo 
de como a indústria está 
evoluindo em segurança de 
marca para não apenas se 
tornar mais sofisticada no 
bloqueio de anúncios, mas 
para transformar o apoio ao 
jornalismo em um ativo de 
valor da marca. Se há uma 
coisa que Cannes trouxe 
de volta à vida, é o poder 
das conexões significativas 
– entre pessoas, empresas 
e consumidores. 

Com uma atividade que 
superou em muito o que 
experimentamos antes da 
pandemia, a qualidade das 
interações, a criatividade e 
a inspiração que surgiram 
das sessões e da reconstru-
ção de relacionamentos, 
fica claro que um foco im-
placável em conexões sig-
nificativas – especialmente 
neste cenário em constante 
mudança – nos ajudará a 
avançar e impulsionar o 
crescimento.

Estes foram apenas al-
guns dos principais temas 
discutidos em Cannes 
neste ano. Em suma, é um 
momento movimentado 
para as empresas, pois a 
indústria tenta lidar com 
inúmeros problemas, e 
o cenário pode ser bem 
diferente quando nos reu-
nirmos novamente para o 
maior festival de adland 
em 2023.

(*) - É Chief Business Officer do 
Yahoo Global.

Iván Markman (*)

As criptomoedas vivem um período 
constante de queda desde novembro. 
O Bitcoin já caiu mais de 70%, enquan-
to moedas menores tiveram quedas 
de até 90%. O cenário negativo é tão 
forte que uma moeda simplesmente 
deixou de existir, a Luna. E como se 
comportar diante desse panorama? 
Para o fundador do Yubb, Bernardo 
Pascowitch, é possível continuar 
investindo em cripto e aguardar a 
recuperação do setor.

Pascowitch cita cinco dicas que 
podem auxiliar os investidores. A 
primeira é entender que o momento 
de vender as moedas na carteira já 
passou. “Se nós analisarmos, estamos 
muito mais próximos do fundo do 
que do topo. Todos os indicadores 
mostram isso, apesar de não sabermos 
onde é o fundo. Isso significa que o 
investidor deveria ter vendido suas 
moedas mais no topo, quando elas 
estavam valendo mais. 

Agora não compensa porque elas 
caíram muito e haverá uma perda 
grande de receita. Lógico, existe a 
possibilidade de mais quedas, mas os 
90% de quedas, caso ocorram hoje, 
devem corresponder a 9%, 5% do 
valor no comparativo do que já caiu”, 
explica Bernardo, ao recomendar 
que o investidor deve ficar com essas 
moedas neste momento, desde que 
sejam bons projetos. Já a segunda 
dica é entender que os investimentos 
em cripto são a longo prazo.

“Tem uma brincadeira no mercado 
que diz que o investidor que está 
perdendo sempre se justifica ‘Ah, mas 
eu estou investindo a longo prazo’. 
Brincadeiras a parte, essa é uma baita 
dica. Porque o investidor precisa ter 
um horizonte de quatro anos. É nesse 

O investidor deve fugir de projetos que 
se apresentam muito inovadores, como 

metaverso, criptos ligadas a games ou NFTs.

O faturamento do co-
mércio eletrônico na 
faixa dos 50+ também 

apresentou crescimento, 
com alta de 27% em relação 
a 2020, e uma arrecadação 
de R$ 29,5 bilhões no ano 
passado. O levantamento foi 
feito pela Neotrust, empresa 
de inteligência que monitora 
o e-commerce brasileiro e 
conta com a maior base de 
dados reais e transacionais 
do mercado digital no país. 

Em comparação ao pe-
ríodo pré-pandemia, o 
avanço do e-commerce 
na faixa 50+ é ainda mais 
expressivo. Em 2019, o 
faturamento do setor  foi 
de R$ 12,6 bilhões, um 
crescimento de R$ 16,9 
bilhões em dois anos. Hou-
ve também um aumento 
de 1,12% no ticket médio 
das compras virtuais, que 
passou de R$ 590,30 em 
2020 para R$ 596,90 em 
2021. “O comércio eletrô-
nico teve um crescimento 
bastante expressivo após a 
chegada da pandemia, que 
impulsionou a aceleração 

Nos últimos três anos, pessoas com mais de 50 anos passaram a 
fazer muito mais compras online.

É natural que os hábitos de consu-
mo passem por transformações ao 
longo dos anos e isso não é diferente 
com os consumidores do mercado 
imobiliário. E, embora muitos dos 
novos hábitos observados no setor 
tenham sido inspirados pela pan-
demia, já era possível verificar a 
evolução de algumas tendências na 
compra de um imóvel mesmo an-
tes do isolamento, segundo Bruno 
Fabbriani, CEO da Incorporadora 
BFabbriani.

Para o especialista, a experiência 
imobiliária já vivia uma mudança 
estrutural para a digitalização, por 
exemplo, e tais avanços vieram para 
ficar. “A verdade é que a busca por 
um imóvel ideal está, literalmente, 
na palma da mão do comprador. 
Estar presente no mundo virtual 
de forma estratégica já não é mais 
um diferencial e, sim, uma neces-
sidade”, explica. 

Monitorar o progresso do canteiro 
de obras a distância, poder verificar 

todo o andamento no momento que 
deseja e ter um contato mais direto 
e rápido com a incorporadora é 
considerado essencial para o con-
sumidor”, de acordo com Fabbriani. 
Outra tendência que já é uma reali-
dade é o fato de que os millennials 
não querem apenas uma moradia. 
Eles querem imóveis verdes, que 
usem materiais sustentáveis. 

É mais do que uma propriedade 
para eles. É a validação de seus valo-
res, segundo um estudo mundial da 

empresa de pesquisa digital First In-
sight Inc. “Ao procurar onde morar, 
essa geração direciona a atenção 
ao design, materiais sustentáveis e 
tecnologia de economia de energia 
em sua lista de desejos de com-
prador. Portanto, é essencial que 
medidas ecologicamente corretas 
sejam incorporadas na construção 
civil”, afirma o CEO. 

Espaços mais funcionais e aces-
sibilidade também são desejos que 
vieram para ficar. “Para nossos 

clientes, plantas mais abertas, de-
terminados espaços de convivência 
para lazer, opções de personalização 
de projeto, bem como possibilidade 
de espaço ao ar livre - como uma 
varanda- estão entre os itens mais 
buscados. Além disso, o fácil aces-
so às principais áreas da cidade 
costuma ser um diferencial e deve 
seguir como tendência imobiliária 
para os próximos anos”, comenta. - 
Fonte e mais informações: (https://
bfabbriani.com.br/).

Pessoas com mais de 50 anos 
aderem às compras online

Nos últimos três anos, pessoas com mais de 50 anos passaram a fazer muito mais compras online. O 
número de pedidos realizados por consumidores dessa faixa etária mais do que dobrou, totalizando 
49,5 milhões de compras online e uma participação de mercado de 18,57% em 2021

“A pandemia desencadeou 
uma mudança de hábitos 
nos brasileiros, inclusive 
no público com mais de 50 
anos, que passou a comprar 
de forma mais frequente 
itens de beleza, perfumaria 
e saúde no e-commerce. En-
tretanto, com a retomada do 
varejo físico pós-pandemia, a 
expectativa é que as catego-
rias tenham um crescimento 
menos acelerado em compa-
ração com os últimos anos”, 
explica Paulina Dias.

O cartão de crédito foi o 
meio de pagamento mais 
comum entre a faixa 50+, 
representando 76,5% dos 
pedidos virtuais em 2021. 
O boleto bancário aparece 
como segundo método de 
pagamento, com cerca de 
11,7%. O PIX, apesar de 
ainda ser uma forma pouco 
explorada, segue ampliando 
sua participação no e-com-
merce. No ano passado, 4,1% 
dos pedidos foram pagos 
pelo pagamento eletrônico 
instantâneo. - Fonte e mais 
informações: (www.neo-
trust.com.br).
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das vendas entre o público 
com mais de 50 anos. 

Apesar de ser vista como 
uma faixa etária menos pre-
sente no ambiente digital, 
eles passaram a confiar e 
marcar presença cada vez 
mais no e-commerce, e hoje 
superam os jovens de 18 a 25 
anos em compras online, por 
exemplo”, analisa Paulina 
Dias, Head de Inteligência 
da Neotrust. 

Em 2021, as cinco catego-
rias que lideraram o número 

de pedidos no e-commerce 
entre o público com mais 
de 50 anos foram: beleza, 
perfumaria e saúde; moda 
e acessórios; artigos para 
casa; móveis, construção 
e decoração; e entreteni-
mento, respectivamente. 
O destaque vai para o setor 
de beleza, perfumaria e 
saúde, que atingiu o topo 
do número de pedidos pela 
primeira vez em 2021, até 
então liderado por moda e 
acessórios desde 2019. 

Criptomoedas: cinco dicas para não 
perder mais dinheiro

vender, e funciona da mesma forma da 
terceira dica: atue com o preço médio. 
“Se o investidor está realmente numa 
situação complicada e precisa do di-
nheiro que está aplicado em cripto, 
a dica é não vender tudo de uma vez, 
fazendo um preço médio para compra. 
Vender aos poucos faz com que o 
investidor não caia no desespero do 
mercado e consiga acompanhar as 
oscilações, que podem beneficiá-lo”.

Já a última dica responde uma 
pergunta central: ainda vale a pena 
investir em cripto? Para Pascowitch, 
sim. O segredo é investir em bons 
projetos. “Estamos no momento de 
grande correção do ciclo de alta que 
tivemos anteriormente. Nesse perí-
odo, somente os bons projetos vão 
sobreviver. Nós vimos em ciclos pas-
sados: muitas moedas menores, com 
grandes promessas de transformação, 
de crescimento ou de valorização não 
sobreviveram”.

Bernardo explica que os bons pro-
jetos são aqueles de conhecimento 
geral, as moedas mais consolidadas do 
mercado, como Bitcoin e Ethereum. 
Também ressalta que é o momento 
de o investidor fugir de projetos que 
se apresentam muito inovadores, 
como metaverso, criptos ligadas a 
games ou NFTs, porque todos esses 
projetos menores têm um potencial 
muito grande de não conseguirem se 
recuperar. 

“É importante dizer que o mercado 
nunca cai para sempre ou nem sobe 
para sempre. Esse mercado vai virar 
e, quando virar, as decisões que fo-
rem tomadas agora vão ditar o ritmo 
do lucro que os investidores terão”, 
conclui Bernardo. - Fonte e mais 
informações: (https://yubb.com.br/).
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período que ele conseguirá encontrar 
os movimentos de alta, de baixa e de 
recuperação do setor. Investir consi-
derando menos tempo que isso é um 
risco gigantesco”, pondera.

A terceira dica é calcular o preço 
médio. Se o investidor comprou o 
Bitcoin na sua alta e compra agora, 
após uma queda de 70%, o seu preço 
médio também vai reduzir, ou seja, a sua 
exposição ao mercado vai ficar mais in-
teressante. Para quem queria comprar 
a moeda no passado, isso é vantajoso, 
e para o investidor, vale a máxima de 
acompanhar essa precificação.

“Uma estratégia que eu gosto é fazer 
um preço médio baseado em semanas 
ou quinzenas. Por exemplo, o investi-
dor pega o dinheiro que quer investir 
em criptomoedas e compra uma vez 
por semana ou duas vezes por mês, 
dependendo do seu patrimônio ou 
da realidade financeira. Em algumas 
semanas, ele vai comprar a moeda 
com um valor mais barato, e em outras 
semanas, mais caro. Assim, o seu preço 
médio vai ser interessante e condizente 
com o mercado”, afirma Bernardo.

Já a quarta dica é para quem necessita 

As tendências imobiliárias para os próximos anos
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O especialista em em-
p r e e n d e d o r i s m o 
Leandro Otávio So-

brinho, que já atuou em di-
ferentes ramos como moda, 
varejo, construção, sempre 
focado na gestão de sua em-
presa, descarta as oscilações 
políticas como obstáculo. 

“Na maioria dos casos, isso 
é apenas uma desculpa, uma 
forma de justificar a procras-
tinação em fazer algo novo, 
ficando mais fácil culpar o 
sistema do que se adaptar a 
ele. A política no Brasil e em 
vários países sempre foi algo 
repleto de adversidades, mas 
no fim os empreendimentos 
seguem seu curso e, na maio-
ria dos casos, prosperam 
para aqueles que focam no 
seu negócio”, opina.

As constantes especula-
ções do mercado de ações 
também constituem um 
dos fatores que causam in-
segurança para aqueles que 
querem abrir uma empresa. 
“Quando é noticiado que 
uma empresa teve uma que-
da de 50% no valor de suas 
ações, isso não quer dizer 
que essa companhia está 
faturando 50% a menos ou 
seu lucro despencou. Esse é 
um mercado especulativo e 
não deve influenciar os novos 
empreendimentos”, orienta.

Para empresários que já 
estão atuando, mas sentem 
que não irão prosperar 
devido ao cenário político 
ou pelas especulações de 
mercado, Sobrinho reco-
menda que é importante 
manter o foco e a constante 
busca por inovação, manter 
a equipe de funcionários 

Os empreendimentos devem seguir seu curso e, na maioria dos casos prosperam aqueles que focam 
no seu negócio.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

Se você é profissional liberal ou empresário, com 
certeza você sabe a necessidade e a importância de 
ter uma estratégia de marketing digital

Se antigamente era possível montar uma estratégia 
completamente baseada em ações de marketing lo-
cal, panfletagem e publicidade impressa (outdoors, 

anúncios em revistas impressas, etc), hoje em dia ninguém 
está isento da necessidade de existir digitalmente. Mas 
com tantas possibilidades e frentes, por onde começar?

Sim, são muitas as possibilidades do marketing digital, 
e o primeiro passo é entender que você não precisa estar 
em todas as frentes para ter uma boa cobertura digital. 
Nesse ponto, menos é mais e o fundamental é escolher 
canais que você consiga manter, atualizando seus conte-
údos com periodicidade e dando feedback constante aos 
contatos que chegarem até você. Ter muitas frentes e não 
estar atualizado ou atrasar no feedback é mais prejudicial 
do que não estar presente no próprio canal. Com isso em 
mente, vamos dar uma olhada nas frentes importantes 
para um bom planejamento de sua presença digital:
 1) Plano diretor: é fundamental ter um plano diretor 

em que você determine os limites do escopo do seu 
trabalho. Ele deve ser como uma cartilha na qual 
você retorna sempre que tiver dúvidas sobre o que 
está desenvolvendo. No seu plano diretor você deve 
ter claramente descritos seu propósito, os dados 
demográficos e psicológicos dos seus clientes, seus 
diferenciais, enfim todas as características que de-
vem aparecer no seu conteúdo digital. Tendo um 
bom plano determinado você poderá recorrer a ele 

sempre que ficar sem idéias de conteúdo ou sempre 
que aparecer a dúvida “Será que estou sendo coerente 
com meus conteúdos digitais”? Seu plano é seu norte, 
e é importante atualizá-lo uma vez por ano.

 2) New Media Marketing: Aqui entram as redes sociais! 
Em que redes você quer estar presente e com qual 
propósito? Pense não somente em geração de leads 
e vendas, mas em criar relevância e tornar-se uma 
referência no seu mercado. Produção de conteúdo é 
chave.

 3) Geração de leads patrocinada: campanhas pagas 
de geração de leads são praticamente uma obrigação 
hoje em dia. A internet oferece vários tutoriais gratui-
tos de como fazer campanhas no Google, Facebook, 
Instagram, Youtube, LinkedIn. Experimente, teste, 
monitore.

 4) Website: ter uma página é sim fundamental. Por 
mais que canais como o Instagram possam criar uma 
relevância absurda para seu negócio, não ter um site 
é não ter um endereço virtual, é viver de aluguel nas 
redes sociais. Existem ferramentas muito simples 
que permitirão que você mesmo crie sua pagina na 
internet, se esse for o caso. Não abra mao de ter sua 
casa própria no mundo digital.

 5) Estratégia de digital storytelling: sim, você 
vai precisar criar muito conteúdo e para isso nada 
melhor do que estudar a técnica de storytelling. 
Crie um personagem (pode ser você mesmo, como 
representante da sua marca) e seja verdadeiro ao 
compartilhar conteúdos de sua indústria. Sem uma 
boa historia você não terá audiência, e o no mundo 
digital, sua audiência são os clientes que entram na 
sua loja. Sem clientes, sem vendas.

 6) Relações públicas: tá ai uma ferramenta que não 
é levada tão a serio quanto deveria ser. Ter um bom 
relacionamento com a mídia através da oferta de 
conteúdos relevantes (pagando ou de forma espon-
tânea) é fundamental para criar relevância externa 
do mercado sobre você como referência. Faça uma 
relação dos veículos que são importantes para o seu 
negócio, entre em contato e ofereça artigos e sua 
expertise, para que você possa ser publicado. Ter 
publicações ajuda a posicionar seu nome no mercado 
de forma mais objetiva, aumenta a relevância do 
seu site e de suas redes sociais, aumentando a sua 
audiência. Existem canais em que você paga para 
divulgar textos, vale um teste também, caso você 
consiga disponibilizar uma verba para isso.

Uma das vantagens mais interessantes do mundo virtual 
é que existem muitas ferramentas e tutoriais gratuitos para 
tudo o que precisamos saber, basta termos foco, vontade 
de aprender e disponibilidade para tentar. Seja você um 
profissional liberal, buscando alavancar sua própria car-
reira, ou proprietário de uma empresa com funcionários, 
entender de marketing além de poder salvar seu negócio 
vai também oferecer autonomia, confiança e liberdade 
para direcionar sua vida para seus objetivos. Tome esse 
poder nas mãos!

(*) - Com graduação em Arquitetura e Urbanismo, pós graduação em 
Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, e Master in 

Digital Marketing, Carol Olival tem um perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, vendas e treinamento. 

Carol operou escolas próprias de inglês por 10 anos, e hoje é Community 
Outreach Director da Full Sail University, responsável pela criação e 

manutenção de comunidades internacionais para a universidade através 
da divulgação das imensas possibilidades que as carreiras na economia 

criativa oferecem.

Marketing Digital 
para profissionais liberais: 

por onde começar?

Mudanças no cenário político 
não excluem a 

possibilidade de empreender
Muitas pessoas sentem insegurança para empreender e investir, com medo das constantes mudanças 
que acontecem no cenário político e econômico, que ficam ainda mais evidentes em um ano de eleições

compras relacionadas a 
mercadorias, até adquirir 
operações completas já em 
funcionamento. Abre-se um 
leque enorme de possibilida-
des para quem quer começar 
ou expandir seu negócio”, 
pontua, ao reforçar a impor-
tância de empreendedores 
darem total atenção aos 
seus negócios e não se pre-
ocuparem com problemas 
externos que podem ou não 
afetar uma empresa. 

“O importante, nesse tipo 
de situação, é motivar a sua 
equipe e estreitar o rela-
cionamento com os seus 
clientes. Siga fazendo o que 
deve ser feito para que seu 
empreendimento prospere 
e deixe que os especulado-
res sigam falando sobre as 
vindouras instabilidades de 
mercado”, finaliza. - Fonte 
e mais informações, acesse 
(www.raiseinvestor.com).

motivada refletindo em um 
atendimento ao cliente de 
qualidade. 

“O empreendedor deve 
manter a atenção em seus 
clientes e em suas estraté-
gias de negócio. Se ele focar 
apenas em quem será o pró-
ximo ministro da Fazenda 
ou o próximo presidente 
para tomar um posiciona-
mento, provavelmente ficará 
esperando para sempre já 
que o cenário político está 
em constante mudança 
e por isso é preciso estar 
preparado para oscilações 
financeiras”.

Leandro afirma que mes-
mo com as constantes difi-
culdades, o Brasil apresenta 
um cenário mais vantajoso 
para empreender se com-
parado a países já estabe-
lecidos economicamente. 
“O Brasil está repleto de 
oportunidades. Se você 

analisar um país de primeiro 
mundo, como Estados Uni-
dos ou Japão, por exemplo, 
existe uma competitividade 
gigantesca entre as maiores 
marcas desses países, que 
investem muito dinheiro 
para se manterem como 
as principais escolhas dos 
consumidores. 

Enquanto isso, o cenário 
nacional dá espaço para 
novas marcas se estabele-
cerem como referências em 
um mercado que segue em 
constante evolução”, relata.

Pelas experiências vividas 
pelo especialista, os momen-
tos de mudança na política 
são os mais favoráveis para 
dar início ou prosperar em 
um empreendimento. 

“Já vivi diversas trocas 
de presidente e são nos 
momentos mais turbulentos 
que surgem as melhores 
oportunidades. Desde boas 
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A pesquisa  g loba l 
 NextGen 2022, desenvol-
vida pela PwC, indicou 
que a expansão para no-
vos setores e mercados é 
vista como prioridade por 
56% da próxima geração 
de líderes de empresas 
familiares brasileiras. O 
levantamento, que ouviu 
1.306 negócios no mundo, 
destaca que a preocupa-
ção de garantir a prospe-
ridade e o patrimônio da 
família é maior no Brasil 
do que em outros países: 
globalmente, 47% dos 
sucessores se enxergam 
responsáveis nesse mes-
mo sentido.

“A pandemia acelerou 
mudanças e a transição de 
poder em muitas empresas 
familiares. Nossa pesquisa 
mostra o desejo da futura 
geração de líderes em 
aprender novas compe-
tências para impulsionar o 
crescimento dos negócios 
em tempos tão incertos e 
o compromisso deles com 
a construção da confiança, 
algo que é uma marca re-
gistrada dessas empresas”, 
afirma Carlos Mendonça, 
sócio e líder de Serviços 
para Empresas Familiares 
da PwC Brasil.

A pesquisa mostra que, 
para as novas gerações, 
o crescimento por si só 
não é suficiente para 
manter a sobrevivência 
dos negócios. Políticas 
ESG (práticas ambientais, 
sociais e de governança 
corporativa, em inglês) es-
tão vinculadas à confiança 
no mercado e são funda-
mentais para garantir a 

estabilidade dos negócios 
e atrair investidores e 
consumidores. Adotar 
ações em prol do combate 
às mudanças climáticas é 
visto como uma das prin-
cipais responsabilidades 
por 72% dos sucessores 
brasileiros. Globalmente, 
essa percepção cai para 
47%. 

Mesmo com essa percep-
ção, implementar práticas 
ESG é visto como um 
desafio para essa futura 
geração, que precisará de 
novas capacidades além 
do conhecimento digital 
para responder às preocu-
pações ambientais, sociais 
e de governança. Os dados 
da NextGen mostram que é 
preciso alcançar emissões 
líquidas zero, gerenciar as 
novas tendências da força 
de trabalho, à medida que 
enfrentamos “a grande 
onda de pedidos de demis-
são”, e identificar novos 
mercados em um mundo 
pós-pandemia.

“Em um cenário marca-
do por incertezas de todos 
os tipos, guerras, crises 
sanitárias e econômicas, 
mudanças climáticas, as 
empresas familiares pre-
cisam estar prontas para 
reagir e se adaptar rapi-
damente. A futura geração 
de líderes entende esse 
desafio e é capaz de per-
ceber o vínculo existente 
entre as perspectivas de 
crescimento do negócio e 
as questões ESG”, pontua 
Helena Rocha, sócia da 
PwC Brasil. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
www.pwc.com.br/).

Expansão dos 
negócios é prioridade 

para 56% das 
empresas familiares



Assim como no mundo fora das telas de celular e computador, no ambiente virtual, há diversos crimes, roubos, vírus, entre 
outros aspectos semelhantes, que pedem tanto cuidado e proteção quanto na vida real. Para proteger as empresas de  

ataques a dados, por exemplo, os empreendedores devem enxergar os riscos e dispensar o argumento  
de que “não há nada a esconder”. 

Matéria de capa
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2) - Crie senhas fortes - Na hora de criar uma senha, jamais 
utilize apenas letras ou números. Acredite ou não, os hackers 
possuem ferramentas capazes de ‘’adivinhar’’ uma sequência 
simples de sete caracteres. Essas artimanhas tentam diversas 
combinações possíveis, e até mesmo empregam “dicionários” 
para quebrar uma credencial fraca em pouquíssimo tempo.

 
Uma boa senha precisa ter, pelo menos, onze caracteres, 

incluindo letras, números e símbolos. Dessa forma, as tais 
ferramentas — chamadas de ‘brute force’ ou ‘força bruta’, 
em português, podem demorar até um ano para encontrar a 
combinação certa, o que desestimula a ação criminosa. Afinal, 
estamos falando de muito tempo e esforço para um golpista 
aplicar em uma conta que ele nem sabe se vai valer a pena.

 
3) - Tenha a LGPD como aliada - A LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais) dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural 
ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade.

É preciso entender que qualquer informação exposta 
na internet pode ser alvo de um ataque cibernético. 
Segundo relatório da Netscout, publicado recente-

mente, o Brasil sofreu mais de 439 mil ataques ciberné-
ticos entre janeiro e agosto de 2021, assumindo, assim, a 
segunda posição entre os maiores alvos do mundo, atrás 
somente dos Estados Unidos, que lidera o ranking com 
mais de 1,33 milhão. 

Em um outro levantamento, produzido pela Kaspersky, o 
estudo comprovou um aumento de 41% nos roubos de senhas, 
invasão a redes e vazamentos de dados que ocorrem em micro 
e pequenas empresas. Pensando nisso, a Locaweb, empresa 
especializada em soluções digitais para PMEs, destaca cinco 
pontos relevantes que todo empresário deve estar atento para 
não correr nenhum risco de fraude ou ataque. 

Para não fazer parte da estatística, confira as dicas:
 
1) - Proteja-se - Invista em programas e ferramentas que 

ajudem a proteger os dispositivos móveis e computadores do 
seu negócio, tais como:

 
. Antivírus - Esses softwares consultam, em tempo real, 

uma vasta biblioteca de malwares (nome técnico usado para 
se referir a esses programas perigosos) conhecidos e, caso 
encontre algum deles no seu celular ou computador, trabalha 
para impedi-lo de fazer estragos.

 
. VPN - VPN é a sigla para Virtual Private Network ou rede 

virtual privada. Esse serviço cria um ‘túnel’ criptografado para 
proteger a comunicação entre seu dispositivo — computador, 
celular ou tablet — e o servidor em que está hospedado o site, 
rede social ou serviço que você deseja acessar.

 
. Firewall - É uma ferramenta de segurança que atua 

limitando o acesso às ‘portas’ do computador, impedindo a 
entrada de invasores externos. As conexões virtuais são uma 
abertura para fraudes que colocam em risco não apenas a 
segurança dos dados da empresa e clientes, mas também, a 
saúde financeira da companhia.

É um dever das empresas investir em meios para garantir a 
proteção no tratamento de dados dos seus clientes. Além disso, 
ela deverá avisar a todos caso informações sejam acessadas 
por hackers. Segundo Gustavo Salviano, CTO da Locaweb, o 
não cumprimento da LGPD pode gerar multas de até R$50 
milhões ou 2% do faturamento do dia da empresa. 

Para o negócio, pode haver a proibição parcial ou total da 
manipulação dos dados e outros percalços, como má reputa-
ção da instituição, custo de controle de danos e até mesmo 
perda de certificações de segurança e lisura. “A prevenção 
é o melhor caminho para não precisar remediar problemas 
que podem trazer danos irreparáveis ao modelo de negócios”, 
afirma o especialista.

 
4) - A Cibersegurança para empresas vai além do 

seu negócio - Para manter uma empresa funcionando é 
necessário contratar outras companhias de diversos tipos de 
negócios, como uma instituição que forneça provedor de hos-
pedagem ou uma plataforma SAAS (Software como serviço) 
com certificado de segurança, como o selo SSL da Locaweb. 

“O Google Chrome, por exemplo, passou a usar o SSL https 
como um dos fatores de ranqueamento. Além disso, as páginas 
sem esse certificado são sinalizadas como ‘não seguras’ pela 
ferramenta”, explica Salviano. Um erro muito comum dos 
empreendedores é preocupar-se apenas com a segurança do 
seu próprio empreendimento. 

“Entretanto, pare e pense: e se um de seus parceiros for 
vítima de um ataque cibernético? E se as informações dos 
seus clientes acabaram expostas? E se um incidente em seu 
provedor de infraestrutura apagar toda a sua base de dados? 
Acredite ou não, mas esse tipo de episódio é mais frequente 
do que você imagina”, alerta o CTO.

 
Na hora de escolher um fornecedor, é importante levantar 

esses questionamentos:
•	Qual	é	a	política	de	responsabilidade	adotada	por	esse	

fornecedor?
•	Quais	são	as	medidas	de	segurança	cibernética	aplicadas	

nessa empresa?
•	Essa	empresa	está	em	conformidade	com	leis	de	proteção	

de dados?
•	Há	um	histórico	de	incidentes	cibernéticos?
 
Realizar esse tipo de auditoria é crucial para que não tenha 

dores de cabeça com terceiros. “Pouco adianta investir na 
segurança do seu próprio negócio caso algum parceiro ou 
fornecedor não faça o mesmo. Por isso, pesquise e pense 
bem antes de escolher quem trabalhará ao seu lado”, afirma 
o CTO da Locaweb.

 
5) - Torne a segurança um objetivo coletivo - Organize 

um programa de conscientização e providencie que todos da 
empresa e envolvidos no projeto estejam capacitados. Invista 
no treinamento de seus colaboradores e eles se tornarão a linha 
de defesa principal contra as ameaças na web, identificando, 
se esquivando e reportando os riscos cibernéticos que rondam 
o seu empreendimento.

 
O mercado está repleto de soluções que ajudam a sua em-

presa a ser blindada contra ataques cibernéticos que danificam 
a reputação do negócio e ainda causam estragos financeiros. 
Aplicar esses pontos de cibersegurança nos projetos e estar 
protegido é essencial para a sobrevivência de qualquer em-
preendimento. - Fonte e outras informações: (https://www.
locaweb.com.br/).
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Omnicanalidade, 
personalização 

e dados vão mudar o 
mercado de fidelização

A fidelização 
deixou de ser só 
uma recompensa 
pela compra, 
tornando-se uma 
forma de engajar 
o consumidor 
por meio de um 
entendimento de seu 
comportamento

Por isso, esse é um 
mercado que está em 
constante evolução, 

fato que, somado ao período 
pelo qual passamos, com a 
pandemia e as mudanças 
nos hábitos de consumo, 
acelerou ainda mais a ne-
cessidade de transforma-
ções. De simples carimbos e 
selos a sistemas completos 
e multifacetados em pou-
cos anos, os programas de 
fidelidade têm mobilizado 
cada vez mais empresas e 
profissionais nessa missão. 

E a pergunta que fica é: 
quais ações irão se tornar 
diferenciais para as compa-
nhias na busca pela fideli-
dade de um consumidor 
cada vez mais exigente? 
Segundo o Global Customer 
Loyalty Report 2022, expe-
riência omnichannel, re-
compensas personalizadas 
e colocar em prática uma 
coleta de dados aprimorada 
são os pilares que devem 
receber mais investimento 
nos próximos anos.

O que está no horizonte, 
certamente, é a maximiza-
ção da integração de canais 
de venda e relacionamento, 
conectando jornadas on 
e offline. Oferecendo aos 
clientes o que elas querem 
e precisam em qualquer 
meio que quiserem, o que 
vai colaborar com a melhor 
experiência desse cliente. 
E não é novidade que as 
recompensas são uma parte 
primordial no que se refere 
ao emocional dos partici-
pantes dos programas de 
fidelidade. 

Mas a personalização da 
recompensa, que já aparece 

em peso no cenário atual, 
será ainda mais presente 
nos próximos anos. Evo-
luindo de uma escolha, 
muitas vezes, “estática” 
em um catálogo para algo 
mais dinâmico, em tempo 
real, baseado em machi-
ne learning aprofundada, 
englobando perfis, gostos, 
comportamentos e ante-
vendo escolhas.

Algo que só poderá acon-
tecer, claro, se a última das 
tendências apontadas pelo 
relatório for colocada em 
prática, com a coleta e aná-
lise de dados aprimorada. 

Que as informações são 
“o novo petróleo” (e outras 
frases parecidas), todos já 
ouviram falar, pois foram 
ditas centenas de vezes 
nos últimos anos, isso 
porque são, sem dúvidas, 
essenciais.

No entanto, é preciso 
muita ação para, de fato, 
utilizar essas informações 
para melhorar todas as 
etapas do ciclo de vida 
do cliente, da aquisição 
à retenção. E é esse um 
dos desafios que os profis-
sionais de fidelidade vão 
debater no principal evento 
do mercado, o 5º Fórum 
Brasileiro de Fidelização, 
que volta ao seu formato 
presencial, em São Paulo, 
no dia 13 de setembro. 

Na busca por saber mais 
sobre seus clientes, os pro-
gramas de fidelidade são 
uma solução, e entender 
como aprimorá-los, tendo 
em mente que estratégias 
orientadas por dados não 
podem ser subestimadas, 
é que nos levará mais à 
frente. 

Pois a necessidade de 
estar sempre em evolução 
e buscando conhecimento é 
a base de um mercado que 
cresce, principalmente no 
Brasil, alcançando diversos 
mercados e todos os tipos 
de público. 

 
(*) - É diretor executivo 

da ABEMF (Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado de 

Fidelização), que promove o 5º Fórum 
Brasileiro de Fidelização.

Paulo Curro (*)

ves executivas usadas. O novo departamento de aquisições de jatos e 
helicópteros será liderado por Giampiero Colognori, com passagens de 
sucesso pelas brasileiras Avantto e Infinity Aviação. A operação vai ser 
iniciada a partir de agosto, com 50 modelos de aeronaves, tais como 
o Embraer Phenom 300. Em um primeiro momento, a ideia é que os 
aviões sejam vendidos diretamente pelos proprietários, mas existe um 
planejamento para que conectar a plataforma a vários sites estrangeiros, 
disponibilizando todo o suporte no Brasil e transação em moeda local. 
Saiba mais em: (https://flyflapper.com/).

E - CPF/CNPJ do Remetente 
A partir de 1º de setembro, os dados de CPF, CNPJ ou passaporte (no 
caso de estrangeiros) do remetente serão obrigatórios nos pacotes de 
encomendas nacionais dos Correios. Caso essa informação não seja re-
passada, haverá a recusa da postagem no ato do atendimento. A iniciativa 
visa dar maior segurança ao processo, possibilitando o rastreamento 
das encomendas pelo CPF e permitindo a utilização de outras funcio-
nalidades de interatividade na entrega. A exigência valerá para todas 
as postagens, à vista ou a faturar. A obrigatoriedade de cumprimento 
da legislação tributária vigente é de responsabilidade do remetente. 
No caso de envios internacionais, as informações de CPF/CNPJ já são 
exigidas  conforme regulação aduaneira. 

F - Supercomputador Pégaso
A Petrobras iniciou a montagem de um novo supercomputador, o 
Pégaso, que supera em capacidade o Dragão e Atlas, os dois maiores 
supercomputadores da América Latina, que também pertencem à em-
presa. O Pégaso tem capacidade de processamento equivalente à soma 
de seis milhões de telefones celulares ou de 150 mil laptops modernos. 
O investimento em computação de alto desempenho, HPC, na sigla em 
inglês, permite a aplicação de técnicas no processamento de dados 
geofísicos e geológicos que reduzem riscos geológicos e operacionais, 
assim como o tempo entre a descoberta de um campo e início da sua 
produção. O Pégaso aumentará a capacidade atual de processamento 
da companhia de 42 para 63 Petaflops. 

G - Fórum das Locadoras
Estão abertas as inscrições para o 17° Fórum Internacional do Setor de 
Locação de Veículos, nos dias 22 e 23 de novembro, no Transamérica 

A - Arrecadação de Agasalhos 
O Justo, líder no setor de supermercados online, em conjunto com a ONG 
Banco de Alimentos, anuncia sua campanha anual de arrecadação de 
roupas e agasalhos com os clientes e seguidores do supermercado. Até 
o próximo dia 31, acontece a Campanha de Arrecadação de Agasalhos 
Justo 2022 com o objetivo de apoiar milhares de pessoas em situação 
vulnerável, que sofrem com as baixas temperaturas no período do in-
verno. Através dos motoristas da empresa, os clientes poderão dar as 
suas contribuições no momento da entrega dos seus pedidos. Também 
por meio do site, é possível participar da campanha, através do link: 
(https://soujusto.com.br/campanhas/).

B - A Volta do Turismo
A 49ª edição da ABAV Expo acontece entre os dias 21 e 23 de setem-
bro, no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda. O 
evento objetiva gerar qualidade de negócios, mix de expositores, ações 
educacionais e conexões com marcas relevantes para os mais de 30 mil 
visitantes e 1.500 expositores esperados. Entre os expositores estão 
operadoras de turismo com uma ilha dedicada, redes hoteleiras e hotéis 
boutique, armadoras, companhias aéreas, atrações, parques temáticos 
e mais de 45 destinos entre nacionais e internacionais. As inscrições 
para visitar o evento já estão abertas no site (www.abavexpo.com.br).

C - Noroeste Gaúcho
A GOL Linhas Aéreas anuncia o início das vendas de bilhetes para seu 
mais novo destino no Rio Grande do Sul: a cidade de Santo Ângelo, na 
região noroeste do Estado. Terceira base da Companhia a ser inaugurada 
no interior gaúcho em 2022, Santo Ângelo (GEL) passa a contar com 
voos diretos para o aeroporto internacional de São Paulo/Guarulhos 
(GRU) em três frequências semanais de ida e volta - às terças, quintas 
e sábados -, a partir do dia 18 de outubro. Além de um polo regional 
importante, Santo Ângelo é a porta de entrada para um dos principais 
atrativos turísticos do Estado: a Rota das Missões, que oferece roteiros 
religiosos e históricos ao longo de todo o noroeste gaúcho.

D - Aeronaves Executivas 
A Flapper, que atualmente é a plataforma líder de aviação executiva 
sob demanda, vai inaugurar a sua própria divisão de vendas de aerona-

Expo Center, em São Paulo. A edição marcará o reencontro presencial 
dos interessados em qualificação, atualização e negócios com aluguel 
de carros, assim como fará parte das comemorações dos 45 anos da As-
sociação Brasileira das Locadoras de Automóveis. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 7 de agosto, com ingressos com 50% de desconto, no 
portal: (https://www.forumdaslocadoras.com.br). O tema central será 
“Locadoras em busca de soluções práticas para a mobilidade”, com o 
primeiro dia todo voltado para os cenários e o horizonte imediato para 
a atividade, no Brasil e no mundo. 

H - Novas Empresas  
A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) deu um passo 
importante na continuidade do processo de desburocratização do 
empreendedorismo. A autarquia pública, ligada à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, atingiu a marca de 500 municípios conveniados 
ao Integrador Estadual paulista ao oficializar o convênio com Lavrinhas, 
cidade do Vale do Paraíba. Com a associação, os processos de viabilidade, 
inscrição e licenciamento municipais passam a ser emitidos de forma 
integrada pelo Portal VRE/Redesim. Com isso, as validações municipais 
passam a ser dadas em conjunto com as validações estaduais e federais 
permitindo celeridade e segurança nos processos de abertura e legali-
zação de empresas. 

I - Patagonian Marathon
O Tierra Patagonia, da Rede Tierra Hotels, criou um programa 
exclusivo para os participantes da Patagonian World Marathon, 
tradicional corrida realizada na Patagônia chilena e que será dispu-
tada no dia 8 de outubro. A prova acontece em meio às belíssimas 
paisagens, montanhas e lagos do Parque Nacional Torres del Paine, 
considerado a “Oitava Maravilha do Mundo”, segundo pesquisa re-
alizada pelo portal de viagens VirtualTourist. A corrida terá cinco 
opções de percurso: o tradicional, de 42 quilômetros (maratona), 
além dos de 50 km (ultramaratona), 21 km (meia-maratona), 10 
km e 5km. Outras informações: (www.tierrahotels.com) e (www.
patagoniamarathon.com).

J - Especialização Médica
Estão abertas as inscrições para o primeiro programa de especializa-
ção médica oferecido em parceria do Hapvida NDI, sistema de saúde 
suplementar do país, com o Instituto de Educação Médica (Idomed), 
do grupo educacional Yduqs. Os interessados devem se cadastrar no 
site (https://especializacao.idomed.com.br) e enviar a documentação 
exigida, como diploma de graduação e documento de identidade. Após 
efetuar a inscrição, o candidato passa por um processo seletivo composto 
por duas etapas: prova online com questões objetivas e discursivas e, 
posteriormente, entrevista com o médico supervisor da especialidade 
e análise de currículo.

www.netjen.com.br
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A atividade econômica 
brasileira apresentou 
uma queda de 0,11% em 
maio, na comparação 
com abril, de acordo 
com dados divulgados 
ontem (14), em Brasí-
lia, pelo Banco Central 
(BC). Este é o segundo 
mês seguido de queda 
no Índice de Atividade 
Econômica do Banco 
Central (IBC-BR), in-
dicador considerado 
como uma prévia do 
Produto Interno Bruto 
(PIB).

Em abril, o IBC-BR já 
havia apresentado recuo 
de 0,44% na compara-
ção com março, quando 
houve alta de 1,09%. No 
acumulado do ano, o IB-
C-Br ficou em 2,08%. Em 
12 meses, ele acumula 
alta de 2,66%. Os dados 
são dessazonalizados, 
ou seja, desconsideram 
diferenças de feriados 
e de oscilações da ativi-
dade econômica, típicas 

Este é o segundo mês seguido de queda no Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central.
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Os autores do levanta-
mento dividiram os 
26 países estudados 

em grupos. O Brasil está na 
categoria “desenvolvido”, 
com nota entre 60 e 79,9. Na 
mesma categoria, estão Chi-
le, Uruguai, Peru, Colômbia, 
Panamá e Costa Rica. 

Nenhum país no continen-
te foi incluído na categoria 
“maduro”, com nota entre 
80 e 100. A PPP representa 
uma forma do poder público 
conceder um serviço à inicia-
tiva privada. O particular faz 
investimentos e executa um 
serviço para o poder público, 
sendo pago de duas formas: 
integralmente pelo Estado 
(sem ônus para o cidadão) 
ou pago parcialmente pelo 
Estado e parcialmente pelo 
usuário do serviço, mediante 
tarifa.

A PPP é recomendada para projetos com alto risco para o setor 
privado ou com grandes necessidades de investimento.
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Ponte Rio-Niterói 
tem novo valor 
de pedágio

O valor do pedágio da 
Ponte Rio-Niterói foi reajus-
tado ontem (14), conforme 
autorizado pela Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). A tarifa 
para automóveis de passeio, 
caminhonetes de dois eixos 
e vans de rodagem simples 
passou de R$ 4,90 para 
R$ 6. Já o novo valor para 
motocicletas, motonetas e 
bicicletas motorizadas passa 
a ser R$ 3, enquanto auto-
móveis e caminhonetes com 
semirreboque pagarão R$ 9.

Vans de rodagem dupla, 
caminhões leves, ônibus, 
caminhões tratores que 
tenham dois eixos passam a 
pagar R$ 12, mesmo valor a 
ser cobrado de automóveis e 
caminhonetes com reboque. 
Por fim, caminhões, cami-
nhões-tratores, caminhões-
tratores com semirreboque 
e ônibus com três eixos 
pagarão R$ 18. Acima de 
três eixos, serão cobrados 
os seguintes valores de 
caminhões com reboque e 
caminhões-tratores com se-
mirreboques: quatro eixos, 
R$ 24; cinco eixos, R$ 30; e 
seis eixos, R$ 36 (ABr).

Brasil tem um dos melhores 
ambientes para PPP na América Latina
Embora registre desafios, o Brasil tem um dos melhores ambientes para a elaboração de parcerias-público 
privadas (PPP) na América Latina. A conclusão é de relatório divulgado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e pela revista The Economist

relatório ressaltou que as 
PPP representaram 25% do 
gasto total em infraestrutura 
no país. 

O destaque vai para o setor 
de energia, que concentrou 
77% do valor investido em 
PPP de 2018 a 2020. Apesar 
de progressos, segundo os 
critérios avaliados pelo BID e 
pela revista The Economist, 
o relatório apontou desafios 
para o Brasil. Entre eles, 
está a  a falta de acompanha-
mento de impactos sociais e 
ambientais após o estabele-
cimento da PPP. O relatório 
destacou que até hoje não 
existe a incorporação de 
“elementos futuros” aos 
projetos nem avaliação de 
metas de desenvolvimento 
sustentável ou de medidas 
contra a mudança climática 
(ABr).

A PPP também é recomen-
dada para projetos com alto 
risco para o setor privado ou 
com grandes necessidades 
de investimento. Isso por-
que, nessa modalidade, o 
Estado pode assumir parte 
do risco e do custo que seria 
do utilizador do serviço.

Em relação ao Brasil, o 
relatório destacou que o país 
tem “um dos mercados de 
PPP mais ativos na América 
Latina”, concentrando mais 
de 40% dos investimentos 
da região em parcerias pú-
blico-privadas entre 2011 
e 2020. De 2010 a 2019, o 

Atividade econômica 
cai 0,11% em maio, revela o BC

de determinadas épocas 
do ano.

O IBC-BR é uma forma 
de avaliar a evolução 
da atividade econômica 
brasileira e ajuda o BC 
a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a 
Selic, definida atualmen-
te em 13,25% ao ano. 
O indicador incorpora 
informações sobre o ní-
vel de atividade dos três 
setores da economia: a 
indústria, o comércio e 

os serviços e a agrope-
cuária, além do volume 
de impostos.

Segundo o BC, o IBC-Br 
terminou o trimestre do 
ano com variação posi-
tiva de 0,92%, também 
considerando os dados 
dessazonalizados. Na 
comparação com maio 
de 2021, o Índice de Ati-
vidade Econômica apre-
sentou alta de 3,74%. 
Assim, chegou a 141,97 
pontos (ABr).
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Coluna do Heródoto

As pesquisas 
divulgadas provocam 
polêmica. Instituições 
independentes 
duvidam dos 
métodos utilizados e 
apontam uma clara 
manipulação dos 
resultados. 

Há quem diga que 
elas são fortemente 
influenciadas por 

manobras com o objetivo 
de impedir que as respostas 
não favoráveis ao presidente 
sejam ocultadas nas divul-
gações. As publicações das 
enquetes apresentam dados 
incompletos e distorcem os 
resultados apresentados em 
publicações anteriores. 

Nem todos contestam 
as pesquisas, uma vez que 
como o país está envolvido 
em uma crise profunda não é 
o momento de enfraquecer 
o chefe na nação. Seria até 
mesmo um ato de antipa-
triotismo, uma traição no 
momento em que todos 
devem estar juntos. O de-
semprego aumenta continu-
amente com o fechamento 
principalmente na área de 
comércio e prestação de 
serviço. 

A má imagem do país 
afasta os turistas que, nem 
mesmo com a forte des-
valorização da moeda na-
cional frente ao dólar, se 
dispõem a vir ocupar os 
hotéis, museus, lojas e locais 
históricos. Boa parte dos 
analistas não sabe quais as 
medidas que o governo deve 
tomar, principalmente para 
garantir a popularidade do 
presidente. Mas este insiste 
que isso é vital para a nação. 

Institutos independentes 
no exterior enfatizam que 
o que se faz não é uma 
pesquisa, mas uma enque-
te, sem uma metodologia 
científica. Muito mais um 
instrumento de propaganda 
do que uma constatação do 
que pensa a população dos 
graves problemas vividos. 
Há quem afirme que há 
um envolvimento direto do 
presidente na maioria das 
publicações, apoiado pela 
burocracia encastelada no 
governo. 

Nem mesmo a Câmara dos 
Deputados tem se disposto a 
discutir abertamente os re-
sultados, sempre favoráveis 
ao governo, e às medidas 
que toma. O noticiário da 
mídia em geral é considera-
do deturpado uma vez que, 
principalmente as emisso-
ras estatais, evitam todo 
tipo de crítica que possa 
atingir a figura presidencial 
e seu governo. O jornalis-
mo chapa-branca é pouco 
confiável, e faz lembrar os 
tempos em que o país vivia 
sob uma poderosa ditadura 
controlada pela elite buro-
crática e militar. 

Os veículos indepen-
dentes ou da oposição são 
manietados, jornalistas que 
ousam buscar fontes confi-

áveis sofrem todo tipo de 
ameaça e alguns são levados 
aos tribunais, condenados 
a multas e até mesmo ao 
cárcere. A imprensa in-
ternacional publica insis-
tentemente notícias que 
não se encontram na mídia 
nacional. 

Em outros tempos, o go-
verno teria bloqueado esse 
noticiário sob o pretexto de 
que o mundo vivia em uma 
Guerra Fria e se aplicava a 
máxima que diz que os que 
nãoestão comigo estão con-
tra mim. A palavra guerra 
tornou-se um anátema. É 
impronunciável publica-
mente e na mídia. O que o 
presidente quer é que se 
rotule a cruel invasão da 
vizinha Ucrânia com o eu-
femismo “operação militar 
especial”. 

Poucos ousam desafiar 
o todo poderoso Wladimir 
Putin. Casos isolados são 
registrados no exterior 
como o da jornalista que 
invadiu o noticiário da tevê 
de maior audiência à noite 
com um cartaz pedindo o fim 
da guerra. Hoje ela trabalha 
exilada na Alemanha. Ou-
tros veículos simplesmente 
sumiram, como o Novaya 
Gazeta do jornalista pre-
miado com o Nobel da Paz, 
Dmitry Muratov. 

Em geral, a figura de Putin 
é apresentada sempre de 
modo favorável – com des-
taques para sua ameaça de 
retaliar a Europa por ajudar 
a Ucrânia e por intimidar o 
mundo com uma terceira e 
última guerra mundial nu-
clear caso a Otan se envolva 
diretamente na guerra, ou 
melhor na operação militar 
especial. 

As pesquisas divulgadas 
insistem que a opinião públi-
ca russa apoia a intervenção 
para “desnazificar” e prote-
ger a população de cultura 
russa no leste da Ucrânia. 
Graças às manobras dos ins-
titutos e à pressão pessoal 
de Putin, a sua popularidade 
nunca ficou abaixo dos 60%. 

Já o site independente 
Proeck divulga que essa 
popularidade baixou para 
40%, assim mesmo con-
siderada alta diante das 
pressões ocidentais com o 
fechamento de empresas, 
a desvalorização do rublo 
e a queda das commodities 
russas, como o petróleo e 
os fertilizantes. 

O governo russo explora 
todas as possibilidades de 
ilustrar a figura do Putin, 
ex-agente da KGB, ora como 
um resistente às ameaças 
militares da Otan, ora como 
um defensor dos povos es-
lavos, que necessariamente 
não estão nas fronteiras da 
Federação Russa, resume 
o Midiatalks, com sede em 
Londres.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, 

além de autor de vários livros de 
sucesso. Acompanhe-o  no YouTube: 

“Por dentro da Máquina”, em 
(https://www.youtube.com/channel/

UCAhPaippPycI3E 1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Dá para acreditar 
na pesquisa?
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Canadá proibirá plásticos 
descartáveis

O Canadá pretende proibir, até o final deste ano, a produção e importação de artigos de plástico 
descartáveis, como sacolas de supermercados, copos, canudos e similares. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Logo a seguir serão proibidas as 
vendas e em 2025 as exportações 
desses artigos. Esses intervalos 

de tempo foram estabelecidos para 
dar às empresas canadenses tempo 
para adaptação às novas regras, que 
permitirão sejam eliminados aproxi-
madamente 1,3 milhão de toneladas 
de resíduos plásticos. 

O Greenpeace canadense, apesar 
de considerar as medidas positivas, 
considera-as insuficientes para reduzir 
de forma significativa a poluição gerada 
pelos plásticos; a organização cita o 
exemplo das redes de pesca feitas desse 
material, usualmente descartadas sem 
qualquer cuidado, num total de 640 mil 
toneladas por ano.

As novas medidas são semelhantes às 
tomadas pela França em 2021, e fazem 
parte de um movimento mais amplo 
de governos para reduzir a produção 

Embora não deva entrar em vigor antes 
de 2024, esse acordo deve ser um dos 
esforços mais significativos para conter 
as mudanças climáticas, desde o acordo 
de Paris em 2015.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

de plásticos descartáveis; é oportuno 
registrar que na cidade de São Paulo 
acaba de ser proibido o uso de canudos 
de plástico

Em março, as Nações Unidas co-
meçaram a esboçar um acordo global 
para combate à poluição por plástico. 

MarekUsz_CANVA

News@TI
contato das pessoas com o mundo dos investimentos e mostrar 
que o assunto não precisa ser um tabu cheio de complicações”, 
diz Olivia Alonso, CEO da Monett. Nas aulas, a renomada analista 
Juliana Chu mostra como montar uma carteira compatível com a 
realidade de cada um e quais investimentos podem ser feitos para 
proteger o patrimônio.

Motorola lança moto g62 5G no Brasil em 
parceria com a Claro

@A Motorola anuncia a chegada de mais um integrante da família 
moto g no Brasil: o moto g62 5G. O aparelho desembarca com 

a tecnologia 5G, exclusividade com a operadora Claro e canais 
próprios Motorola, e especificações como a plataforma móvel 
Snapdragon® 480 Plus 5G, taxa de atualização de tela de 120 Hz, 
alto-falantes estéreo com Dolby Atmos®, sistema de câmera tripla 
de 50 MP, superbateria de 5000 mAh, além de carregador TurboPo-
wer™. O novo membro da família g chega ao mercado no mesmo 
mês do lançamento do 5G+ da Claro na frequência de 3,5GHz em 

Brasília, com expectativa inicial de velocidades de até 1 Gbps 
(dependendo do tamanho da célula e da quantidade de 

terminais com uso simultâneo naquele momento). O 
moto g62 5G oferece ainda entretenimento de 

alto nível com sua tela FHD+ de 6,5 e taxa 
de atualização de 120 Hz. Os alto-falantes 
estéreo com Dolby Atmos® proporcionam 
som multidimensional, que preenche o 
ambiente com qualidade de cinema, para 
que os usuários curtam filmes, séries e 
músicas de forma mais imersiva (www.
motorola.com.br).

Boutique Imobiliária abre mais de 70 novas 
vagas neste segundo semestre

@A MBRAS, referência em imóveis de luxo em São Paulo, está 
com vagas abertas para novos profissionais. Com o crescimento 

dos últimos anos e a expectativa de aumentar sua participação 
no segmento de alto padrão, a MBRAS está com oportunidades 
para ampliar sua equipe em seu escritório na capital. A empresa 
abriu 70 novas vagas, não só para Consultores de Vendas, mas 
também nas áreas de Inovação, Marketing, Analista Consultant, 
Analista Administrativo e Luxury Sales Consultant. Todas as vagas 
disponíveis contemplam um treinamento completo e acesso a uma 
ampla gama de ferramentas tecnológicas imobiliárias. É necessá-
rio ter ensino superior completo e experiência comprovada. As 
oportunidades são para profissionais que querem construir uma 
carreira promissora, repleta de oportunidades e que tem garra e 
determinação para aprender e se tornar referência no mercado 
de imóveis de alto padrão. Além disso, a empresa também está 
ampliando o seu espaço físico, para atender cada vez melhor seus 
clientes e colaboradores. As candidaturas devem ser feitas pelo 
LinkedIn ou pelo email (https://www.linkedin.com/company/mbras-
-solu%C3%A7%C3%B5es-imobili%C3%A1rias/jobs).

Curso gratuito de investimentos para 
iniciantes

@Ajudando no processo de inclusão e educação financeira dos 
brasileiros, o aplicativo de investimentos Monett oferece 

gratuitamente um curso online básico para quem quer aprender 
a começar a investir. Ao todo, “Investindo com Sabedoria” tem 
sete aulas e todas já estão abertas no app da Monett durante 
este mês de julho. “O objetivo do curso é promover um primeiro 

ricardosouza@netjen.com.br

Netskope identifica mais de 100 apps com 
downloads de malware em junho

O relatório de junho do Netskope 
Threat labs revela que a companhia 
detectou downloads de malware 
com origem em 105 aplicações 
diferentes na nuvem durante o 
mês. OneDrive, Sharepoint e We-
ebly ocupam os primeiros lugares, 
sendo as três principais fontes de 
origem para a maioria dos down-
loads de malware. 

O Weebly continua a atrair 
atenção especial dos especialistas 
em ameaças, devido ao padrão de 
entrega por meio de arquivos ma-
liciosos em PDF que redirecionam 
as vítimas para sites de phishing, 
spam, fraude e distribuição de 
malware. A mesma estratégia 
está sendo usada no Squarespace, 
Wordpress e outras plataformas. 

Baidu Object Storage, Google 
Gmail e o Outlook.com subiram no 
ranking, resultado de um aumento 
na disseminação de malware por 
meio de campanhas de e-mail ao 
longo de junho. No entanto, Ama-
zon S3 e Baidu Object Storage 
saíram do top 10 desta vez. 

O estudo destaca também que 
os cinco principais domínios de 
phishing no mês estavam hospe-
dados em duas plataformas do 
ranking: Weebly e Blogger.  Em-

planilhas do Excel; e Razy, usado 
para roubo de dados e anúncios 
maliciosos. 

Pandora e Black Basta, ambos 
descobertos em 2022, ocuparam 
os dois primeiros lugares, segui-
dos por três famílias que existem 
há muito mais tempo: LokiLo-
cker, Hive e Lockbit. 

A versão completa do relatório 
está disponível no site da Netsko-
pe: https://resources.netskope.
com/cloud-reports/threat-labs-
-report-june-2022

bora o armazenamento de Blobs 
do Azure não tenha ficado entre 
os principais, os pesquisadores da 
Netskope notaram um aumento 
no tráfego para sites de phishing 
hospedados nessa plataforma. 

As principais cinco famílias de 
malware em junho foram PhishingX,  
usado em PDF para phishing; 
 AgentTesla, Remote Access Trojan 
– RAT em uso desde 2014; Zmutzy, 
escrito em .NET para roubo de cre-
denciais e carteiras de criptomoe-
das; Abracadabra, em macros de 
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Por um Novo Processo 
Administrativo no Brasil

Quando algum de nós 
precisa da Administração 
Pública dos Municípios, 
dos Estados ou da União, 
temos certeza de que 
vivenciaremos uma 
saga caótica 

Não é novidade para 
ninguém que todos so-
fremos os efeitos da 

ineficiência do Poder Público, 
em especial quando tentamos 
sem sucesso mudar: uma equi-
vocada multa de trânsito; uma 
decisão negativa de aposen-
tadoria; ou um arbitrário ato 
bloqueando nossa entrada em 
parque público. 

É igualmente desesperador o 
silêncio eterno ou atraso infin-
dável da Administração quando 
pedimos a ela que nos seja 
concedido um evidente direito, 
como a licença para construir 
uma casa ou um galpão. Um 
dos principais motivos para tal 
situação é a ausência de um ade-
quado Processo Administrativo 
no Brasil, que ordene os atos e 
as decisões que precisam ser 
expedidas pelos mais de cinco 
mil municípios, os vinte e sete 
estados da federação e a União. 

Atualmente, cada uma dessas 
entidades públicas segue seus 
próprios procedimentos, muitas 
vezes sem adotar a boa técnica 
processual e nem mesmo os 
mais comezinhos princípios 
processuais previstos na nossa 
Constituição de 1988.

Além do caos em nossas vidas, 
tal lacuna prejudica o funcio-
namento do Poder Judiciário, 
que como se sabe não tem 
funcionado bem, em que pese 
enorme esforço de digitalização 
e aprimoramento da gestão 
coordenado pelo CNJ. 

Atualmente, a Justiça possui 
mais de 70 milhões de ações 
judiciais em trâmite, significa-
tiva parte delas decorrentes de 
litígios causados pelas falhas da 
Administração Pública durante 
os seus processos administra-
tivos. Por isso é muito salutar 
que o Senado e o STF tenham 
criado, há um mês, uma comis-
são de juristas para propor um 
projeto de reforma à legislação 
processual administrativa na-
cional, visando modernizá-la e 
adotá-la dos meios adequados à 
satisfação do interesse público.

Há muito trabalho pela frente, 
mas é possível perceber que 
alguns anseios da academia, 
como adotar a atual Lei Federal 
9.784/99 em uma lei de caráter 
nacional, introduzindo normas 
gerais de processo para todos 
os demais entes federativos, 
bem como enriquecê-la com 
regras que sigam os princípios 
da culpabilidade, irretroa-
tividade, prescritibilidade, 
imparcialidade, presunção de 
inocência, segregação de fun-
ções, consensualidade, coisa 
julgada administrativa, efetivo 
contraditório e ampla defesa.

Interessante observar que 
há boas experiências interna-
cionais que podem servir de 
inspiração, como o sistema 
espanhol de contencioso ad-
ministrativo, a instituição da 
decisão coordenada na Itália, a 
figura do Ombudsman no Reino 
Unido e as recomendações e 
políticas da OCDE. 

Vale ainda mencionar algu-
mas técnicas bem pensadas 
em Estados da federação que 
cuidaram de aprimorar seus 
sistemas processuais, podendo 
citar a título de exemplos: medi-
das cautelares administrativas 
em São Paulo; hipóteses de 
nulidades processuais na Bahia; 
necessidade de se implantar 
dosimetria na aplicação de 
penalidades no Rio de Janeiro; 
e os possíveis termos de ajuste 
de condutas no Paraná.

Não se pode olvidar dos 
avanços já alcançados nos úl-
timos anos, com a introdução 
de relevantes normas (com 
influência para os processos 
administrativos) pelo Código 
de Processo Civil, pela Lei de 
Introdução ao Direito Brasileiro 
e pelas leis de Liberdade Eco-
nômica, das Empresas Estatais 
e das Agências Reguladoras.

Como salientado pelos Pre-
sidentes do STF, Luiz Fux, e 
do Senado, Rodrigo Pacheco, 
no referido ato conjunto de 
criação da Comissão, o esforço 
para aprimorar a legislação de 
Processo Administrativo deve 
se dirigir para seu dinamismo, 
unificação e modernização, 
garantindo maior segurança 
jurídica, proteção da confiança 
e eficiência na atuação do Poder 
Público.

(*) - É doutor em Direito e sócio 
fundador da banca Aroeira Salles.

Alexandre Aroeira Salles (*)

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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Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOnAS AnCELmO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/12/1996, vendedor, natural de Sousa - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Damião Ancelmo da Silva e de Maria Amelia da Silva; A pretendente: DIAnA 
ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 10/09/1997, gerente de loja, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo 
Roberto de Oliveira e de Maria das Graças da Fonseca Oliveira.

O pretendente: mARCELO JOSÉ ROChA DO CARmO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 28/11/1968, motorista operador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Rocha do Carmo e de Arismar Rocha do Carmo; A preten-
dente: IVOnILDE PEREIRA DA ROChA, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/1980, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Ney Spinola da Rocha e de Iraci Pereira.

O pretendente: WESLEy ROSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/12/1991, 
manipulador de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Pedro Rosa da Silva e de Edileuda Evarista da Silva; A pretendente: 
ADRIAnA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1992, gerente de 
loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ana 
Cabral de Oliveira.

O pretendente: JEffERSOn SAnTAnA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/08/1990, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Taboão 
da Serra - SP, filho de Francisco Bastos Santos e de Emilia de Jesus Santana Santos; A 
pretendente: LAynE CRISTInA AnGELO, brasileira, solteira, nascida aos 02/05/1991, 
gerente predial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Laudécio José Angelo e de Carla Regina Pinto Angelo.

O pretendente: REnAn DOS REIS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/04/2002, 
auxiliar de tecnologia da informação, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Sebastião Pedro da Silva e de Regilene dos Reis 
Sirino; A pretendente: GAbRIELA VIEIRA DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 
12/04/2001, do lar, natural de Poções - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Eliomar Alves de Sousa e de Sizélia Libarino Vieira.

O pretendente: mOISÉS LOPES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/02/2002, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Reginaldo Roberto da Silva e de Valeska Lopes Silva; A pretendente: JÉSSICA LEITE 
DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 08/06/2000, vendedora, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eduardo Santos de Jesus e de 
Maria Aparecida Leite de Jesus.

O pretendente: WILLIAm EnEDInO bARbOSA ALVES DE SOuzA, brasileiro, soltei-
ro, nascido aos 22/05/1987, analista de testes de software, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Enedino Alves de Souza e de Penha 
Barbosa; A pretendente: DEySE PALmA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/10/1991, farmacêutica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Natanael Nunes Tenorio dos Santos e de Edna Brito Palma dos Santos.

O pretendente: AnDRÉ DAmáSIO fERnAnDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/01/1991, funcionário público, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Pedro José Fernandes e de Margarida Maria Damásio Fernandes; A 
pretendente: bEATRIz KLOCzKO, brasileira, solteira, nascida aos 16/05/1997, analista 
de marketing sênior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, filha de Tadeu Kloczko e de Marivanda Maria de Jesus.

O pretendente: DAVI mOREIRA CAVALCAnTE SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/02/2003, técnico em informática, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Robson da Silva Santos e de Carmen Lucia 
Moreira Cavalcante Santos; A pretendente: RAquEL COSTA PAuLInO, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/02/2000, atendente, natural de Itapecerica da Serra - SP, res-
idente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edson José Paulino e de Cileia Costa 
Pereira Santos Paulino.

O pretendente: JEfERSOn bORGES DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/04/1989, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Agnaldo Luiz da Silva e de Aidê Borges da Silva; A pretendente: 
ROSAnGELA DA SILVA TRInDADE, brasileira, divorciada, nascida aos 31/05/1988, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jorge Pinheiro Trindade e de Maria Valéria da Silva Trindade.

O pretendente: VALDEmIRO mARquES DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/06/1956, aposentado, natural de Boninal - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Antonio Candido de Sousa e de Elizabete Marques de Sousa; A pretendente: 
mARIA CíCERA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/06/1968, auxiliar de 
limpeza, natural de Petrolândia - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Monteiro da Silva e de Vicência Vieira da Silva.

O pretendente: DOuGLAS PInhEIRO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/08/1989, ajudante termoformagem, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Nelson Aparecido dos Santos e de Luzia Pinheiro dos 
Santos; A pretendente: bIAnCA DuARTE DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/03/1995, controladora de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Claudio dos Santos e de Francineuda Duarte 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RODRIGO fERREIRA mARTInS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 30/05/1985, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Osmar Souza Martins e de Maria Aparecida Ferreira Leite; 
A pretendente: GRAzIELLE AbREu PEREIRA DOS SAnTOS, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 08/11/1988, comerciante, natural de Fortaleza - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Alves dos Santos e de Sandra 
Abreu Pereira dos Santos.

O pretendente: ATER SODRÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/11/1991, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Paulo Gerson da Silva e de Vania Sodré da Silva; A pretendente: JAnAInA CAROLInE 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 26/03/1992, atendente, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Keli Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ RICARDO fOnSêCA DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 19/11/1981, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Fonsêca de Souza e de Maria Dilma de Souza; A pretendente: 
fERnAnDA CARLA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/09/1980, oper-
adora de caixa, natural de Água Preta - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Amaro José da Silva e de Edite Cordeiro de Oliveira.

O pretendente: JOSE RICARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/07/1988, 
ajudante de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Candido da Silva e de Maria de Lourdes Santos da Silva; A 
pretendente: ThAIS VIAnA POLICATE, brasileira, solteira, nascida aos 05/09/1993, 
técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Juarez Soares Policate e de Monica Viana Morresque.

O pretendente: JOSÉ PERGEnTInO DA SILVA fILhO, brasileiro, viúvo, nascido aos 
06/07/1972, operador de produção, natural de Cortês - PE, residente e domiciliado em 
Cajamar - SP, filho de José Pergentino da Silva e de Regina Maria da Silva; A preten-
dente: JOSIAnE RufInO PEREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 28/12/1975, 
babá, natural de Joaquim Nabuco - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Rufino Pereira e de Elza Francisca Pereira.

O pretendente: GILVAGnER mERELES DE CARVALhO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 29/03/1976, motorista de ônibus, natural de Ibirapuã - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Geronilio Quaresma de Carvalho e de Adelicia Mereles de 
Carvalho; A pretendente: AmAnDA SAnTAnA LImA LEAnDRO, brasileira, divorciada, 
nascida aos 05/04/1996, auxiliar de enfermagem, natural de Santo André - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Arlindo de Almeida Leandro e de Aurora San-
tana Lima Leandro.

O pretendente: DOuGLAS DOS SAnTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 01/04/1989, enfermeiro, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Valdecir Marques Pereira e de Denize 
Arão dos Santos Pereira; A pretendente: CAmILA SILVA SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 21/07/1992, enfermeira, natural de Serrinha - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marculino Santos Filho e de Eurides 
de Jesus Silva Santos.

O pretendente: PAuLO SERGIO DOS AnJOS ARAuJO, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 19/05/1988, pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sergio Gomes de Araujo e de Nailda Rosa dos Anjos 
Araujo; A pretendente: SuELLEn mAyARA mOuRA bRITO DE fRAnçA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 17/09/1993, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gilberto Brito de França e de Severina 
Antonia de França.

O pretendente: VInICIuS CInTRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/03/1992, analista 
sênior financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Roberto Cintra e de Maria Aparecida Santos Cintra; A pretendente: DAIAnE SILVA 
DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/09/1991, analista financeiro sênior, 
natural de Iguape - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdecir Luiz 
dos Santos e de Adriana Manoelina da Silva.

O pretendente: ThIAGO SALVOnI, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/01/1980, taxista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José An-
tonio Salvoni e de Givanete dos Santos Salvoni; A pretendente: mônICA DE CALDAS 
CRuz, brasileira, divorciada, nascida aos 11/12/1984, operadora de atendimento, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Leite da 
Cruz e de Maria José de Caldas.

O pretendente: LuIz EDuARDO mATIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/06/1993, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Eduardo da Silva e de Maria Aparecida Matias da 
Silva; A pretendente: AnA PAuLA mOnTEIRO DOmInGOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 25/08/1988, auxiliar administrativa, natural de Taboão da Serra - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gerson Domingos e de Dora 
Rita Monteiro.

O pretendente: ChARLIE DOS REIS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/10/1985, motorista, natural de Cipó - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de João Batista dos Santos e de Zenaide dos Reis Santos; A pretendente: KEmILy 
GOnçALVES DE LELIS, brasileira, solteira, nascida aos 24/09/2000, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Liberato de 
Lelis e de Vanusa Gonçalves de Magalhães.

O pretendente: ALEx REIS DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/03/1987, 
personal trainer, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Claudinei Roberto de Souza e de Nair Reis dos Santos de Souza; A 
pretendente: ThAIS DO nASCImEnTO PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/04/1992, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sinésio Cardoso Pereira e de Leonice do 
Nascimento Pereira.

O pretendente: LuCAS AVELInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/11/1997, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Wildson Avelino da Silva e de Sulema Zahluth da Silva; A 
pretendente: nATALIA PEREIRA DE ARAuJO, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/06/1997, coordenadora trainee, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Bianor Oliveira de Araujo e de Joanice 
Pereira de Araujo.

O pretendente: VALmIR mESSIAS DE SOuzA JunIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/06/1995, auxiliar de obra, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Valmir Messias de Souza e de Eliana Cristina Bobbo; A pretendente: 
CAmILA EmIDIA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1997, estagiária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
José Alves de Souza e de Eva Lucia Emidia de Souza.

O pretendente: DIEGO RAfAEL DA SILVA RODRIGuES, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 01/01/1996, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Edmilson Rodrigues e de Rosana Dias da 
Silva; A pretendente: GEOVAnnA RIbEIRO SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 14/12/1999, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Otacilio Januario da Silva e de Alessandra 
Ribeiro das Dores.

O pretendente: EDuARDO RESEnDE DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 03/05/1974, montador de móveis, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco Resende Oliveira e de Iraci Cardoso 
Oliveira; A pretendente: mOnALIzA ALmEIDA DO nASCImEnTO, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/05/1990, técnica em logística, natural de Poranga - CE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Alves de Almeida e de 
Maria da Conceição Almeida.

O pretendente: mARCOS VIníCIuS GOnçALVES COSTA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 12/03/2003, pizzaiolo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Elmar Ferreira da Costa e de Liomeiry Gonçalves Veloso 
Costa; A pretendente: RAquEL DOS SAnTOS REIS bEzERRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 27/08/2002, atendente de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Bezerra e de Carmem Regina dos 
Santos Reis.

O pretendente: ALCEu SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/02/1973, pedreiro, natural de Pitanga - PR, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jorge Ferreira de Oliveira e de Tereza Soares de Oliveira; A pretendente: 
JARISLEIA bRAGA PRADO, brasileira, viúva, nascida aos 15/09/1976, do lar, natural 
de Itanhém - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira 
Prado e de Maria do Carmo Braga Prado.

O pretendente: bRunO VICTOR LImA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/10/1987, analista comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Milton Victor Pereira e de Sueli da Silva Lima Pereira; A pretendente: 
LuAnA CECíLIA GOnçALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/01/1989, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Alcides Angelo da Silva e de Stella de Jesus Gonçalves da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

VInICIuS LImA DE ARAuJO, estado civil solteiro, profissão coordenador de turno, nas-
cido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/270.FLS.132V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(22/08/1997), residente e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 1221, casa 02, CEP 
08270-460, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Anselmo de Araujo e de Leila Maria Lima Santos Araujo. STEfAnI bEzERRA 
GOmES, estado civil solteira, profissão supervisora de vendas, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/318.FLS.144V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de agos-
to de mil novecentos e noventa e oito (12/08/1998), residente e domiciliada Avenida 
Francisco Tranchesi, 1221, casa 02, CEP 08270-460, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Gomes de Oliveira e de Maria Jose 
Bezerra Santos.

EDuARDO bARROS DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de hotelaria, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.236 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (22/02/1997), residente e 
domiciliado Rua André Basili, 102, casa 03, CEP 08270-370, Vila Chuca, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edivaldo Pereira de Souza e de Ana Paula Barros de Souza. 
AmAnDA CORDEIRO DE VASCOnCELOS, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos 
e noventa e seis (20/07/1996), residente e domiciliada Rua André Basili, 102, casa 03, 
CEP 08270-370, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanilde Cordeiro de 
Vasconcelos.

DIunISO mOREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão taxista, nascido em 
Nova América da Colina, Estado do Paraná, Nova América da Colina, PR no dia vinte e 
dois de abril de mil novecentos e cinquenta e cinco (22/04/1955), residente e domicilia-
do Rua Beleza Pura, 55, CEP: 08225-520, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Mathias Moreira da Silva e de Rosalina Candida de 
Souza. hELDA GOmES DE fIGuEREDO mARTInS, estado civil viúva, profissão do lar, 
nascida em Barbalha, Estado do Ceará, Barbalha, CE no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e sessenta e seis (14/06/1966), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 
55, CEP: 08225-520, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Arlindo Mendes de Figueredo e de Francisca Gomes de Figueredo.

ThIAGO IzIDORIO GARCIA, estado civil solteiro, profissão assistente de telecon III, 
nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/378.FLS.277V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de dois mil (18/07/2000), residente e domici-
liado Rua César Domênico, 229, CEP: 08255480, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigo Carlo Rebouça Garcia e de Thais Francis-
co Izidorio Garcia. LARISSA mARTInEz SILVA, estado civil solteira, profissão atenden-
te de telecon, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/363.FLS.181 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de janeiro de dois mil (09/01/2000), residente e domiciliada 
Rua Elza dos Anjos Neves, 293, casa 04, CEP: 03585100, Jardim Brasília, nesta Capi-
tal, São Paulo, SP, filha de Jose Francisco Conceição Silva e de Joice Martinez.

REnATO APARECIDO bEnEDITO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de hote-
laria, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.049-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e cin-
co (18/01/1985), residente e domiciliado Rua Lagoa Tai Grande, 700, casa 03, CEP: 
08290500, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Benedito e de Maria José 
Benedito. DÉbORA REGInA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de abril de 
mil novecentos e oitenta e um (06/04/1981), residente e domiciliada Rua Tomé-Açu, 09, 
CEP: 08431231, Jardim Guaianazes, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Wladimir 
Jacinto da Silva e de Maria Zelia dos Santos Silva.
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