
Eventos do setor sementeiro agitam  
o agronegócio

O setor sementeiro está entre um dos principais segmentos do agro-
negócio brasileiro. Tendo em vista a sua atuação, a Agrotis, empresa 
de desenvolvimento de software para o agronegócio, participará de 
três importantes eventos voltados para esse mercado, o 1º Congres-
so Catarinense de Sementes, nos dias 2 e 3 de agosto, na cidade de 
Xanxerê, Santa Catarina; Apassul Conecta, de 10 a 12 de agosto, em 
Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul; e XXI Congresso Brasileiro de 
Sementes, entre os dias 12 e 15 de setembro, em Curitiba, Paraná 
(https://congressodesementes.com.br/).
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O fim do perímetro tradicional e a expansão da computação em nuvem 
estão fazendo com que diversas fronteiras desapareçam. Toda organização 
usuária de nuvens híbridas ou públicas depende, em graus variados, da 
maturidade digital de seu provedor externo de nuvem.   

A segurança da nuvem deve ser compartilhada 
entre o usuário, o CIO e o provedor
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Já se passaram cinco anos da última reforma trabalhista, que instituiu 
o trabalho intermitente. Ao longo desses anos, esse tipo de contratação 
chegou a alcançar, segundo dados de novembro de 2021 do CAGED 
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 11% no número de 
vagas oferecidas.   

Advogados esclarecem dúvidas sobre o 
contrato intermitente de trabalho

A transformação digital não é apenas um modismo. Partir para a 
automação dos processos impacta diretamente na melhora dos resul-
tados e para começar a entender como está o cenário da sua empresa 
nesse contexto.    

Como a digitalização pode contribuir para a 
melhora dos resultados

Diariamente somos inundados por diversas ondas e novidades no mundo 
corporativo. Essa enxurrada de informação e notícias tem uma razão muito 
simples, a evolução exponencial dos negócios em diversos processos e setores 
está constantemente batendo à nossa porta com oportunidades.    

A nova onda do outsourcing

AzmanL_CANVA

Como a experiência do cliente 
influencia na decisão de compra

A influência que o cliente exerce sobre 
uma empresa vai muito além da aquisição 
de um determinado produto ou serviço. 

Na Era da Comunicação, onde as opiniões 
e pontos de vista são compartilhados em 

tempo real, propagando a divulgação positiva ou 
negativa da marca, as empresas precisam estar 
atentas ao relacionamento que estabelecem 
com o seu público. 

Com a concorrência acirrada e novas tendências 
despontando no mercado, é preciso ir além da 
qualidade, que pode ser facilmente replicada pela 
concorrência, com o objetivo de cativar, fidelizar e 
humanizar a relação entre a marca e seu público. 
Associada à totalidade da experiência vivida pelo 
cliente, seja no universo virtual ou nas lojas físicas, 
a Costumer Experience (CP) engloba o conceito 
total da experiência de compra como um todo, 
abrangendo desde a intenção até o momento da 
aquisição e continuando após o processo. 

“Essa experiência pode ser sensorial, cognitiva 
ou afetiva e acontece durante o processo do con-
sumo, da compra ao uso. O sucesso desse recurso 
é o que vai ditar a fidelização do seu cliente”, 
explica Tatiana Garcia, CEO da agência Lille 
Comunicação, com foco em marketing inclusivo. 
Em virtude disso, investir no relacionamento 
e atendimento ao cliente é essencial para que 
a marca construa uma relação de confiança, 
respeito e credibilidade para com o seu público. 

O intuito da experiência do cliente é deixá-lo 
satisfeito e seguro o suficiente para indicar a 
empresa para outros potenciais consumidores, 
assumindo o papel importante de embaixador da 
marca”, explica a empresária. A digitalização das 
empresas, impulsionada pela pandemia, acelerou e 
intensificou estratégias e ações de marketing, que 
objetivam a divulgação dos produtos e serviços. 

Tão importante quanto a publicidade, a 
fidelização e retenção dos clientes devem ser 
cuidadosamente estudadas, planejadas e es-
truturadas, visando não só a captação, mas a 
fidelidade e o comprometimento da marca para 
com seu público-alvo e vice-versa. Conquistar 
e fidelizar o cliente é um processo delicado e 
de longo prazo. As marcas não podem esquecer 
que, a entrega e o suporte pós-compra são tão 
fundamentais quanto às estratégias de captação 
dos potenciais clientes. 
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Para elaborar uma estratégia eficaz de Cus-
tomer Experience, as empresas precisam se 
atentar a três importantes estágios da experi-
ência de compra. O primeiro passo consiste na 
“Captação”, através da elaboração de conteúdos 
relevantes e que vão de encontro ao que, de 
fato, a marca oferece. 

Nessa primeira etapa, é o momento em que 
a empresa deve apresentar seus produtos e 
serviços como soluções para os potenciais 
problemas dos clientes, além de mostrar como 
a marca vai fazer a diferença no dia a dia desse 
consumidor, esclarecendo as principais dúvidas 
e questões antes dele efetivar a compra.

 
Interligado ao primeiro estágio, a segunda 

etapa consiste na fase da “Compra”, quando o 
consumidor já tomou a decisão da aquisição. 
Nessa fase é essencial que a marca coloque em 
prática e cumpra tudo o que estava descrito no 
processo de Captação. Isto é, oferecer ao cliente as 
vantagens e diferenciais que a empresa prometeu 
proporcionar, seja um site de fácil navegabilidade 
e/ou benefícios nas formas de pagamento. 

Além de disponibilizar um canal de atendi-
mento eficiente, que seja capaz de solucionar 
quaisquer dúvidas ou problemas que o cliente 
possa vir a apresentar. No caso das lojas físicas, 
essa etapa deve proporcionar um ambiente 
confortável e seguro para os clientes, bem 
como contar com um atendimento eficaz que 
gere uma conexão emocional com o público, 
que influencia diretamente na decisão final da 
compra presencial. 

A terceira e última etapa, compreende o “Pós-
-Venda”, fase decisiva onde o cliente decide se, 
de fato, vai se tornar um embaixador da marca, 
indicando e sugerindo a mesma aos seus amigos 
e familiares. Mais importante do que a venda, é 
o pós-venda, nesta fase é essencial que o cliente 
se sinta acolhido e respeitado. Para esse estágio, 
é essencial que a empresa disponibilize canais 
de atendimento ao consumidor, bem como cum-
pra os prazos de entrega, garanta a qualidade 
prometida de seus produtos e serviços e seja 
capaz de solucionar quaisquer problemas que 
os clientes possam vir a ter. 

É nesse momento que a magia acontece. Mesmo 
que tudo ocorra bem até aqui, é fundamental que a 
empresa se faça presente também no pós-compra, 
oferecendo conteúdos que sejam significativos 
para o cliente, disponibilizando todo o suporte e 
atendimento necessário. Já existem no mercado, 
softwares especializados na gestão de Customer 
Experience, que ajudam as empresas a medir o 
grau de satisfação dos seus clientes, nas diferentes 
etapas do funil de compras, os quais englobam 
os três estágios citados acima. 

Porém, para as marcas que não querem 
desembolsar investimentos nesse segmento, a 
empresária sugere a elaboração de formulários 
de pesquisa e satisfação. Para proporcionar a 
melhor experiência para o cliente, é preciso 
ouvi-lo e compreender seus desejos e neces-
sidades, e isso pode ser feito de diferentes 
maneiras e meios, mas com o objetivo de levar o 
melhor atendimento ao público. - Fonte e mais 
informações: (www.lillecomunicacao.com.br).

Reprodução/https://conteudo.falconi.com/falconi_juntos

Inscrições para programa de mentoria  
gratuita para micro e pequenos negócios

@Estão abertas as inscrições do Falconi Juntos, programa de mentoria 
gratuita da Falconi para micro e pequenas empresas. Essa é a quarta 

edição do programa criado pela companhia, a maior consultoria brasileira 
de gente e gestão. Empreendedores interessados na capacitação podem 
se inscrever até o dia 26 de julho, por meio do site (https://conteudo.
falconi.com/falconi_juntos). O objetivo do programa, com duração de 
quatro a sete semanas, é colaborar com a resolução e minimização dos 
problemas vividos pelos pequenos negócios. Para isso, os consultores 
da Falconi ajudarão os empresários a identificar problemas e as suas 
causas, oferecendo sugestões de medidas para solucioná-los e formas de 
desenvolvimento da sua gestão. O número total de empresas atendidas 
dependerá do total de consultores voluntários inscritos na nova edição. 
Até agora, 139 colaboradores já confirmaram sua participação. Além 
disso, somados, os três ciclos anteriores do programa já atenderam mais 
de 120 empresas e acumulam mais de 3,9 mil horas de aprendizados e 
troca de conhecimento.     Leia a coluna completa na página 6
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A DIFÍCIL ARTE DA SUCESSÃO DO 
CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER   

    Leia na página 4

CONFIANÇA E INTEGRIDADE

Foto: ANSA

Festival de Veneza homenageia  
90 anos de história

A Bienal de Veneza divulgou o pôster oficial de sua 79ª Mostra de Cine-
ma, que acontece entre os dias 31 de agosto e 10 de setembro. O cartaz 
é assinado pelo quadrinista italiano Lorenzo Mattotti e exibe uma leoa 
alada com o número 90 em uma das mãos, em referência ao 90º aniver-
sário da primeira edição do festival, realizada em 1932, e a seu principal 
prêmio, o Leão de Ouro - o animal também é o símbolo da cidade. A cor 
dourada ainda remete aos cartazes da mostra em suas primeiras décadas. 
“Passaram-se 90 anos da primeira edição, por isso quisemos que a ima-
gem tivesse linhas clássicas, assim como o fundo dourado é igualmente 
clássico”, explicou Mattotti, acrescentando que  “o leão, símbolo de poder 
e força, se transformou em uma leoa, que tem elegância e criatividade” 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 5
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Dinheiro do Pronampe
Interessados em contratar emprésti-

mos pelo Pronampe já podem procurar 
as instituições financeiras. Podem plei-
tear o empréstimo microempresas com 
faturamento de até R$ 360 mil por ano, 
pequenas empresas com faturamento 
anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões 
e empresas de médio porte com fatu-
ramento até R$ 300 milhões. Ao optar 
pelo financiamento precisa manter 
o número de empregados por até 60 
dias após a tomada do crédito (ABr).
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O Brasil e a 
necessidade de uma 
nova industrialização

Nas duas últimas 
décadas, diversos 
choques afetaram 
profundamente as 
cadeias globais de valor

Tivemos a quebra do 
Lehman Brothers, em 
2008, e a subsequente 

crise financeira, passamos 
pelo terremoto e tsunami, 
que arrasaram a usina nucle-
ar de Fukushima em 2011, 
interrompendo a atividade 
de importantes fábricas ja-
ponesas e culminamos com 
a pandemia da Covid 19, que 
paralisou fábricas no mundo 
todo, causando insegurança e 
desabastecimento. Já a partir 
de 2011, nas manufaturas dos 
principais países produtores 
de bens industriais, o con-
teúdo importado parou de 
crescer e, regra geral, passou 
a declinar. 

As relações entre os EUA e 
a China, mudaram a partir de 
Trump, para uma atitude de 
rivalidade, e até de hostilida-
de, o que abalou ainda mais a 
globalização e, na sequência, 
a pandemia confirmou os 
riscos da excessiva depen-
dência das cadeias globais 
e mostrou a importância da 
produção local. Poder contar 
com um nível confortável de 
produção doméstica, tanto 
em matéria de insumos e 
equipamentos de saúde, 
quanto de bens de capital e 
outros produtos essenciais à 
segurança nacional, passou 
a ser tão importante, depois 
desta crise pandêmica, como 
sempre foram a segurança 
alimentar, a militar e a ener-
gética. 

A redescoberta da im-
portância da indústria está 
ocorrendo ao mesmo tempo 
de uma profunda mudança 
tecnológica, na própria in-
dústria. O surgimento de um 
novo paradigma produtivo, 
baseado na digitalização, na 
internet das coisas, na ampla 
utilização de sensores inte-
ligentes e no uso intensivo 
da big data e da inteligência 
artificial, abre oportunida-
des a quem tiver vontade 
política, para renovar seu 
setor industrial e torná-lo 
mais competitivo, condição 
indispensável tanto para 
aumentar a participação da 
indústria no PIB, quanto 
para alcançar a “segurança 
industrial”.

Esta oportunidade tem sido 
percebida pelos países desen-
volvidos mais importantes 
que, a partir da segunda me-
tade da década passada, tem 
revisitado o papel do Estado 
na economia, mudando seu 
posicionamento e passando 
a defender tanto políticas 
públicas de desenvolvimento, 
quanto políticas industriais, 
com os objetivos de aumentar 
a capacitação tecnológica e a 
competitividade de seus res-
pectivos setores industriais e, 
assim, fortalecê-los.

Deixando de lado a China, 
onde o desenvolvimento sem-
pre foi função do Estado, a 
Alemanha, com a “Estratégia 
Industrial Nacional 2030”, 
em fins da década passada, 
foi o primeiro país a declarar 
que passaria a apoiar os-
tensivamente sua indústria, 
protegendo-a contra aqui-
sições externas, ajudando a 
capitalizá-la se necessário, e 
criando instrumentos adicio-
nais de apoio financeiro e de 
P&D,I para que a indústria 
crescesse dos 20% atuais 
para 25% do PIB até 2030. 

Os Estados Unidos, além 
de perderem, nas últimas 
décadas, boa parte de sua 
manufatura e milhões de 
empregos de qualidade, ex-
portados basicamente para 
a Ásia, perderam também 
a liderança tecnológica e 
produtiva em setores sen-

síveis como bens de capital 
sofisticados, insumos farma-
cêuticos e até na produção de 
circuitos integrados. 

Com a eleição do Biden, o 
governo americano passou a 
defender um plano ambicio-
so, com um vasto conjunto 
de ações, coordenadas pelo 
Estado, contando com recur-
sos superiores a 5 trilhões 
de dólares para recuperar a 
infraestrutura, gerar empre-
gos de qualidade, investir em 
P&D e mão de obra, apoiar 
a reindustrialização do país, 
para trazer de volta boa parte 
da produção exportada e re-
cuperar e manter a liderança 
tecnológica nos setores cha-
ves da economia.

O Brasil,  a partir da dé-
cada de 90, abandonou o 
modelo de desenvolvimento 
baseado na industrialização 
e crescimento econômico, 
que foi o projeto do país que 
uniu sociedade e governo, 
desde Vargas até os governos 
militares, substituindo-o pela 
preocupação com a inflação e 
com as contas públicas. Foi a 
industrialização quem trans-
formou o Brasil, ao longo de 
meio século, de uma grande 
fazenda num país relativa-
mente desenvolvido, o que 
nos permitiu figurar entre as 
mais importantes economias 
mundiais, fazendo os brasi-
leiros sonharem com a real 
possibilidade de virmos a ser 
um país de primeiro mundo. 

A partir da década de 80, 
perdemos o caminho do 
crescimento e, de um país 
de construtores e industriais, 
passamos a ser um país de 
economistas e contadores.

O ano do bicentenário da 
proclamação da independên-
cia é uma boa ocasião para o 
Brasil retomar o caminho do 
crescimento restabelecendo 
como sua prioridade o desen-
volvimento, com redução das 
desigualdades e respeito ao 
meio ambiente. Entretanto, 
manter o câmbio competi-
tivo, um controle eficaz do 
endividamento público e ju-
ros baixos, são itens que, por 
mais importantes que sejam, 
são apenas meios e não fins 
em si mesmos.

Um plano sério para contro-
lar as contas públicas é essen-
cial para o Estado recuperar, 
desde já, sua capacidade de 
fazer políticas anticíclicas 
e retomar os investimentos 
em infraestrutura, essenciais 
para gerar empregos, criar 
demanda para a indústria e 
melhorar a competitividade 
da economia brasileira.

Ainda que estas condições 
sejam necessárias para a 
retomada do crescimento, 
não serão suficientes sem 
a utilização de políticas pú-
blicas de desenvolvimento, 
como mostram os exemplos 
já citados. Não se trata, 
simplesmente, de recuperar  
fábricas fechadas e sim de 
construir uma nova indústria 
fortalecendo seus setores 
mais dinâmicos, aqueles mais 
intensivos em tecnologia e 
com mais capacidade para 
trazer ganhos de produtivi-
dade que se espalhem por 
toda a economia.

Recuperar o desenvolvi-
mento como prioridade da so-
ciedade e da vontade política 
do Estado é fundamental para 
se alcançar esses objetivos, 
como nossa própria experien-
cia histórica já demonstrou. 
Uma indústria competitiva, 
complexa e diversificada é o 
caminho mais eficiente para 
crescer de forma sustentada 
a taxas iguais ou superiores à 
media mundial. Para construí
-la, a mão visível do Estado 
terá que ser usada com todos 
seus instrumentos.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

Toda vez que uma nova 
rede surge e alcança 
sucesso, a dinâmica 

de vender e informar online 
tende a mudar. Com a che-
gada do TikTok - pesquisa 
Digital 2022: April Global 
Statshot Report, realizada 
pela parceria da Hootsuite 
com a We Are Social, mostra 
que a rede já alcança 1 bilhão 
de usuários – e da geração 
Z ao mercado de consumo, 
os vídeos curtos e criativos 
ganharam o público.

Ainda de acordo com 
o estudo, a praticidade e 
versatilidade dos vídeos 
os tornam cada vez mais 
consumidos pelas pessoas, 
sendo o quinto motivo de 
utilização da internet. Essa 
mudança no consumo exigiu 
que as redes sociais se atua-
lizassem, com isso, o modelo 
horizontal vem perdendo 
força e cedendo espaço 
para o conteúdo vertical. 
Mas, como sua empresa 
pode produzir conteúdo 
vertical sem ficar refém das 
dancinhas? A especialista 
em conteúdo para as redes 
sociais, Talita Lombardi, 
separou três dicas para o 
empreendedor que não sabe 
por onde começar.
 1) Vídeos com cober-

tura de áudio - A 
maioria das pessoas 
tem dificuldade de 
começar a gravar ví-
deo, pois se sentem 

O mais importante é manter um relacionamento 
virtual próximo e constante.

Muita gente já sabe, mas não custa relembrar o quanto a or-
ganização financeira é essencial para que uma empresa cresça 
e prospere. De acordo com o empresário, Alex Oliveira, revelou 
cinco dicas importantes que vão ajudar na organização do seu 
negócio:
 1) Conheça seu fluxo de caixa e suas despesas - Confor-

me o empresário, o produto e o serviço são importantes. 
A Inovação, nem se fala. “É necessário inovar continua-
mente. Agora, tudo precisa ser viabilizado para sair do 
papel. Para conhecer seu fluxo de caixa: acompanhe seus 
gastos; descubra maneiras de economizar dinheiro; utilize 
o dinheiro do mercado”, explicou. 

 2) Separe seu dinheiro - O dinheiro precisa estar bem 
dividido. “CPF é CPF. CNPJ é CNPJ. Dinheiro não se 
mistura. Agora, utilize seu CPF para alavancar seu CNPJ 
e, certamente, seu CNPJ irá recompensar seu CPF. Apro-
veite suas recompensas para fazer reservas. Não reclame. 
Esteja preparado para as oscilações da economia. 

 3) Seja sábio e tenha metas - Metas são essenciais e, 
melhor ainda se forem Simples, Mensuráveis, Atingíveis, 
Realistas e Temporais’. Saiba onde está e aonde quer 
chegar. Gamifique sua jornada e celebre cada conquista.

 4) Tempo é dinheiro - O empresário recomendou que se 
tenha uma vida produtiva, com menos reclamações e 
mais produção. Elimine seus ladrões de tempo. Tenha 
foco e desenvolva hiperfoco. Lembre-se de direcionar sua 
atenção para a única coisa que interessa em um negócio: 
gerar caixa para viabilizar sobrevivência, continuidade e 
crescimento. 

  É claro que, neste caminho, você precisará desenvolver 
uma rede de relacionamentos altamente eficaz, mas ao 
contrário do que se pensa, desenvolver uma rede de rela-
cionamentos é investir muito bem o tempo, desde que sua 
rede e seus negócios estejam de certa forma conectados. 

A única coisa que interessa é gerar caixa para viabilizar 
sobrevivência, continuidade e crescimento.

Como a sua empresa pode 
se destacar nas redes sociais
A evolução do mundo digital está transformando a forma como consumimos o conteúdo das redes sociais

A dúvida de uma pes-
soa, pode responder a 
curiosidade de várias 
outras.

 3) Entrevistas/Podcast 
- Se você tem um local 
onde é possível gravar 
vídeos com os seus 
clientes, uma boa dica 
é eleger uma pessoa 
que represente a sua 
empresa e gravar um 
depoimento sobre os 
serviços prestados. 
Uma entrevista por 
semana poderia render 
um bom conteúdo.

  O mais importante, 
independente de qual 
formato você escolha, 
é manter um relaciona-
mento virtual próximo 
e constante, sempre 
oferecendo informa-
ção que atraia o cliente 
para conhecer mais 
sobre o assunto e não 
apenas tentar vender 
um produto. 

Usando as ferramentas 
certas e explorando os pon-
tos fortes da sua empresa, 
essa interação nas redes 
configura um posicionamen-
to estratégico e pode render 
um aumento positivo no 
balanço final do mês.

(*) -  Fundadora do WorkStars, autora 
do ebook “Sales Thinking” e do livro 

infanto-juvenil Jessica Rainbow, é 
COO na GLED International Education 

e host do programa W2B Cast para o 
streaming Brisaplay.
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envergonhadas ou não 
gostam da imagem que 
transmitem. Nesse 
caso, uma boa saída é 
investir em vídeos com 
cobertura de áudio, ou 
seja, grave a sua voz e 
coloque fotos ou vídeos 
sobre o conteúdo que 
você está falando.

  Por exemplo, se sua 
empresa vende cache-
col, você pode gravar 
um vídeo mostrando as 
várias formas de usar o 
produto ou uma mon-
tagem com várias fotos 
mostrando quais são as 
peças, suas diferenças 
de cores e material. 
Para quem trabalha 
com eventos, uma boa 
dica é filmar o local e 
descrever por meio do 
áudio como foi feita a 

escolha das flores, das 
cores e da decoração 
em geral. 

  Agora, se você também 
não se sente à vontade 
para gravar a sua voz, 
pode optar por utilizar 
os áudios que estão 
em alta nas redes. Mas 
atenção, procure por 
áudios virais que com-
binem com o seu nicho 
ou com a mensagem 
que você deseja passar.

 2) Caixinha de pergun-
tas e vídeos - Se você 
não tem vergonha de 
gravar vídeos, explore 
a sua imagem. Isso vai 
aproximar o público da 
sua marca. Você pode 
abrir uma caixinha de 
perguntas, separar al-
gumas dúvidas e gravar 
vídeos respondendo. 

Cinco dicas de organização 
financeira para empreendedores

 5) Aprenda continuamente e tenha mentores finan-
ceiros - Por fim, o grande empreendedor revelou a 
importância do conhecimento sobre finanças. Entenda 
o mercado. Conheça os grandes players do mercado e 
o que estão fazendo. Aprenda a gerenciar suas finanças. 
Consulte profissionais da área  e descubra como utilizar 
o dinheiro do mercado antes de mexer no seu caixa. 

Lembre-se: para tornar-se grande você precisa ter bala na 
agulha. Precisa capitalizar-se. Precisa ter um caixa forte, seguro 
e maduro que te ajude a viabilizar suas grandes ideias para que 
você possa atingir as metas traçadas. E acima de tudo, trabalhe 
firme. - Fonte e outras informações: (https://www.instagram.
com/alexoliveiraet/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D).
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAFAEL VERZEMIASSI CARLONI, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/02/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Maria Peres Carloni e de Maria 
Cristina Verzemiassi Carloni. A pretendente: CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/01/1990), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de 
Carlos Roberto de Oliveira e de Francisca José de Oliveira. Obs.: Em razão da revogação do 
parágrafo 4º do art. 67 da lei 6015/77, pelo art. 20, item III, alinea ''b'' da lei 14.382/22, deixo 
de emcaminhar edital de proclamas e publicidade ao cartório de residência da pretendente.

O pretendente: CELIO SILVEIRA PIOLA, de nacionalidade brasileiro, profissão técnico 
de segurança do trabalho, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(21/05/1979), residente e domiciliado na Vila Bertioga, São Paulo - SP, filho de Celio Piola e 
de Izildinha Silveira Piola. A pretendente: CARLA SERAFIM MARQUES, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista financeira, estado civil divorciada, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia (17/06/1980), residente e domiciliada na Vila Livieiro, São Paulo - SP, filha 
de Edson Pereira Marques e de Lucia Regina Marques. Obs.: Em razão da revogação do 
parágrafo 4° do art. 67 da lei 6015/77, pelo art. 20, item III, alinea ''b'' da lei 14.382/22, deixo 
de emcaminhar edital de proclamas e publicidade ao cartório de residência da pretendente.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA VIANA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/02/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alipio Ramos Viana 
e de Maria Emilia de Oliveira. A pretendente: CAMILA DA SILVA COSTA BAPTISTA, 
de nacionalidade brasileira, profissão auditora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (04/10/1991), residente e domiciliada em Londres, Reino Unido, filha 
de Sidney Baptista e de Jacqueline da Silva Costa.

O pretendente: RODRIGO DIAS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão personal trainer, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/05/1988), residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Fernandes e de Jane Dias da Silva Fernandes. A pretendente: JULIANE DO 
NASCIMENTO ALBERTO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (30/06/1986), residente e 
domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, filha de Sylvio Alberto e de Isaura 
Alves do Nascimento Alberto.

O pretendente: EUPIDES ALVES FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão consultor 
de previdência, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/01/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eupides Alves e de 
Francilucia Vieira Alves. A pretendente: VANESSA NOGUEIRA VALERIO, de naciona-
lidade brasileira, profissão assistente administrativa, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (03/01/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vanderlei Valerio e de Ione Artero.

O pretendente: HENRIQUE GOMES COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/11/1996), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Auro das Neves Costa 
e de Sandra Regina Gomes Costa. A pretendente: LARISSA MARIA NOGUEIRA 
CARNEVALLE, de nacionalidade brasileira, profissão corretora de imóveis, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/09/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Nogueira de Sousa e de Marisa 
Carnevalle Garcia Nogueira.

O pretendente: EURIMAR JULIANO PRUDENTE, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, 
no dia (13/07/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Joaquim Nelson Prudente e de Maria Celia dos Santos Prudente. A pretendente: 
BRUNA BUENO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/06/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel Bueno de Lima e de Maria Helena 
de Oliveira Bueno de Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Prepare seu SOC para 
os novos desafios 

cibernéticos

Quanto mais 
descentralizadas 
são as operações das 
empresas, maiores 
são os desafios 
para garantir 
integridade das 
redes corporativas, 
protegendo dados e 
aplicações 

Dados do ‘2021 Ran-
somware Study’, 
do IDC, apontam 

que cerca de 37% das 
companhias ao redor 
do mundo afirmam ter 
sofrido ataque por ran-
somware no ano passado. 
O FBI também traz dados 
alarmantes. Segundo a 
divisão cibernética do 
órgão norte-americano 
de defesa, o número de 
ataques reportados à área 
aumentou 400% com a 
pandemia da Covid 19. 

Nesse cenário, muitas 
empresas entenderam 
que prevenir, identificar 
e mitigar riscos ciberné-
ticos é resultado de um 
conjunto de ações que 
envolvem ferramentas 
e pessoas reunidas em 
centros operacionais de-
dicados à identificação 
de vulnerabilidades e 
resolução de incidentes 
nos sistemas de dados, 
conhecidos como Centro 
de Operações de Segu-
rança, ou SOCs.

O SOC funciona como 
um “centro nervoso”, 
24x7 (24 horas do dia, 
sete dias por semana), 
onde eventos suspeitos 
são identificados e anali-
sados com metodologias 
de detecção e proteção 
contra ameaças, tanto 
de modo manual, com 
base em procedimen-
tos escritos, quanto de 
forma automatizada, 
por meio de ferramen-
tas capazes de gerar 
alertas, notificações e 
até mesmo bloquear 
dispositivos ou acessos 
de usuário entre outras 
ações preventivas e cor-
retivas.

Na mesma medida 
em que as tecnologias 
de proteção de dados 
se desenvolvem e os 
especialistas em ciber-
segurança correm para 
se antecipar às ações 
de hackers maliciosos, 
na tentativa de prevenir 
ataques, invasões, vaza-
mento e sequestro de 
informações, a indústria 
do cibercrime se aperfei-
çoa rapidamente, ado-
tando novas estratégias 
que também envolvem 
tecnologia e pessoas, o 
que inclui a criação de 
abordagens da chamada 
engenharia social – tru-
ques psicológicos que 
levam o usuário a abrir 
portas de entrada em 
suas redes para agentes 
maldosos.

Para acompanhar esse 
contexto dinâmico, au-
tomatizar ao máximo as 

tratativas dos eventos de 
segurança (automated 
incident response), ga-
rante uma reação rápida 
e sem falhas às ameaças 
e agilidade para mitigar 
riscos cibernéticos. Com 
a automação de parte dos 
processos de detecção 
e mitigação de inciden-
tes, os profissionais de 
cibersecurity – cada vez 
mais raros e disputados 
globalmente - ganham 
autonomia para dedica-
rem-se aos casos mais 
complexos.

Um caminho assertivo 
para a reforçar a auto-
mação nos SOCs das 
organizações é a adoção 
de ferramentas de SIEM 
(Security Information 
and Event Management), 
que otimizam a entrega 
de relatórios sobre ativi-
dades maliciosas, como 
comportamento anormal 
de usuários, tentativas 
suspeitas de login e ou-
tros, e emitem alertas 
acionados pelo mecanis-
mo de análise se foram 
identificadas violações 
às regras de negócio, o 
que pode sinalizar um 
problema de segurança.

Outra forma de po-
tencializar a ciberse-
gurança é a adoção de 
Serviços de Detecção 
e Resposta Gerencia-
das (ou MDR), que são 
apontados pelo IDC 
como tecnologias em 
ascensão, util izando 
ferramentas avança-
das de detecção, como 
EDR/XDR.  Embora , 
em qualquer lugar do 
mundo, centros opera-
cionais de segurança si-
gam um padrão similar 
de atuação, podemos 
dizer que a arquitetura 
customizada e aderente 
a cada modelo de negó-
cio é a chave para uma 
proteção de dados mais 
eficiente. 

No entanto, observa-
mos diariamente gaps 
relacionados à conscien-
tização e compliance 
dentro das organizações. 
Mesmo sendo claro para 
as empresas que a ciber-
segurança é um tema 
multidisciplinar associa-
do ao comprometimento 
de toda a organização, 
ainda são comuns as li-
mitações de engajamen-
to e comunicação entre 
a área de SI (Sistemas 
da Informação) e demais 
áreas de suporte de TI, o 
que tem impacto consi-
derável na eficiência do 
serviço. 

Em outras palavras: 
não bastam ferramentas 
de proteção. Pessoas e 
processos ainda são fun-
damentais para que se 
atinja um nível aceitável 
de maturidade. Ao imple-
mentar ou atualizar um 
SOC, vale considerar uma 
estratégia de compliance 
e conscientização a partir 
do onboarding.

(*) - É Diretor de MSS LATAM 
da Cipher.

Marco Alexandre Garcia (*)

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira 26 de julho de 2022

www.netjen.com.br
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Hotel Majestic S/A
CNPJ 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Prezado Senhor(a) Com fundamento no artigo 123, da Lei das S.A., a pedido dos acionistas Edgar 
José Bernardi, Olivia Faria Bernardi, HP Bernardi Participações Ltda e Ercy B. Bernardi Alencastro 
ficam os Senhores Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de agosto de 2022, às 11:00 hs no endereço 
da sede da Companhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta Cidade de Águas de Lindóia, Estado 
de São Paulo, para deliberar sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

Águas de Lindóia, 22 de julho de 2022. José Artur Bernardi - Diretor Presidente

No tópico golpes do 
pix a Serasa explica 
como a recente mo-

dalidade digital de transfe-
rência bancária gratuita, ágil, 
acessível e popular se tornou 
um meio para tentativas de 
fraudes.

Especialistas da Serasa 
orientam os usuários a 
identificar as fraudes mais 
frequentes e explicam os 
principais mecanismos uti-
lizados pelos criminosos 
para atrair suas vítimas. 
Quatro dicas sobre os prin-
cipais golpes do Pix e como 
evitá-los
 1) WhatsApp clonado 

- O estelionatário se 
passa por uma empre-
sa e pede que o usuá-
rio digite um código. 
O objetivo é clonar 
o número e pedir di-
nheiro para parentes 
e amigos da vítima. 
Como evitar: habilite 
a autenticação de duas 
etapas na sua conta do 
WhatsApp para que o 
criminoso não consiga 
mudar o cadastro, e 
não forneça nenhum 
código solicitado.

 2) Atendente bancário 
falso - O golpista se 
passa por atendente do 
banco e induz a vítima 

O Pix, transferência bancária gratuita, ágil, acessível e popular 
se tornou um meio para tentativas de fraudes.

Um profissional de arquitetura e 
construção civil já sabe que fazer 
a gestão de uma obra é uma tarefa 
complicada e que requer vários cui-
dados. Pensando nisso, a Taíse Arioli, 
Arquiteta e Líder de Comunidades e 
Parcerias na Vobi, separou algumas 
dicas que podem ajudar a evitar essas 
complicações.
 1) Planejamento de obras - An-

tes de tudo, a organização dos 
processos é essencial. Por isso, 
o planejamento é uma etapa 
importante para evitar possíveis 
problemas. Tenha em mãos todas 
as informações de atividades e 
a ordem em que precisam ser 
executadas. 

 2) Orçamento e prazos com 
fornecedores - Depois que o 
projeto estiver finalizado, é pos-
sível fazer uma estimativa dos 
produtos da obra e das tarefas de 
profissionais terceirizados. Por 
isso, é tão importante deixar o 
orçamento completo, detalhan-
do valores das etapas para trazer 
mais segurança ao cliente.

  Depois que todos os detalhes 
do orçamento estiverem con-
cluídos, é fundamental checar 
e estar atento ao tempo es-
timado que cada fornecedor 
necessita para executar os 
serviços.

 3) Problemas no controle e 
gestão de tempo - Uma das 
maiores dificuldades é a ges-
tão de tempo, pois possíveis 
atrasos em processos de uma 
obra podem resultar em custos 
adicionais por um cálculo errado 
na quantidade de horas que uma 
etapa é realizada, além de outros 
problemas.

  Exatamente por isso, o cro-
nograma de obras é essencial 
para organizar até os míni-
mos detalhes. Hoje em dia, é 
possível realizar etapas como 
essa de forma prática, rápida 
e totalmente online, como é o 
caso da Vobi, plataforma que 
otimiza tempo na gestão de 
projetos e desenvolvimento de 
negócios para profissionais do 

setor de arquitetura e constru-
ção civil.

 4) Gestão de insumos e desperdí-
cio de materiais - Após a compra 
dos materiais e itens necessários 
para a obra, pode acontecer um 
problema muito comum: o des-
perdício de produtos. Por isso, 
é fundamental ter bastante cui-
dado e atenção na utilização dos 
insumos, além da armazenagem 
correta de cada um. 

 5) Chuvas e mudanças climáti-
cas - Para não ser pego de sur-
presa por mudanças climáticas 
que podem interferir completa-
mente no cronograma de obras 
e causar diversos problemas, é 
de extrema importância estar 
atento à previsão do tempo na 
região. 

Portanto, realize um estudo de cli-
ma no local da obra e esteja sempre 
acompanhando o dia a dia para que 
consiga preferir esses problemas. -  
Fonte e outras informações: (www.
vobi.com.br).

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Quatro dicas para se proteger 
contra golpes do Pix

A alta adesão ao Pix que, segundo o Banco Central, já tem mais de 253 milhões de chaves cadastradas 
e supera 2 bilhões de transações, tem atraído a sanha dos contraventores

  Como evitar: ao fazer 
doações, transferên-
cias e pagamentos 
por Pix utilizando QR 
Code fique atento à 
origem do código e, se 
desconfiar dos valores 
ou da solicitação, não 
faça a operação.

Outras dicas para não cair 
em golpes com o Pix:
	 •	Antes	 de	 transferir	 qual-

quer valor verifique a 
identidade de quem está 
solicitando o Pix. 

	 •	Preste	 bastante	 atenção	
antes de clicar para confir-
mar uma operação e confira 
todos os dados. 

	 •	Não	clique	em	links	recebi-
dos por e-mail, mensagens 
de SMS, WhatsApp e redes 
sociais que direcionam a 
cadastros de chaves Pix. 

	 •	Cadastre	 suas	 chaves	 Pix	
no canal oficial do seu ban-
co ou fintech e saiba que 
a confirmação da criação 
da chave Pix nunca vem 
por ligação ou link. Após o 
cadastro, o Banco Central 
envia o código apenas por 
SMS ou e-mail 

	 •	Não	 faça	 transferências	
para pessoas conhecidas 
sem antes confirmar por 
chamada telefônica ou pes-
soalmente. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
serasa.com.br/premium/).

a criar uma chave Pix 
e a transferir dinhei-
ro para outra conta. 
Como evitar: nunca 
forneça seus dados ou 
faça operações ban-
cárias por meio de 
ligações telefônicas.

 3) Bug do Pix - Fake 
news nas redes sociais 
anunciam uma “falha” 
no Pix, pela qual as 
pessoas receberiam 
prêmio em dinheiro 
quando transferissem 
valores para determi-
nadas chaves. É claro 
que o dinheiro vai 
direto para a conta do 
criminoso. 

  Como evitar: fique 

alerta para notícias 
de dinheiro fácil, con-
firme a veracidade da 
informação e do perfil 
procurando por se-
los de verificação nas 
redes sociais oficiais, 
saiba que o sistema 
Pix, criado pelo Banco 
Central, é seguro, sem 
bugs e tem os mesmos 
protocolos de seguran-
ça do TED e do DOC. 

 4) QR Code falso -  
golpistas falsificam 
QR Code para trans-
ferências por Pix em 
lives e apresentações 
online que arrecadam 
dinheiro para artistas 
ou instituições. 
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Os principais problemas de obras e 
como evitá-los
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Toda sucessão de CEO começa com cinco perguntas básicas: Qual é o contexto? Qual é o mandato? Quem está envolvido no 
processo e quando? Como o propósito da organização está evoluindo? E qual o tipo de líder que precisamos? Na prática, o processo 

de sucessão para o primeiro posto de uma empresa costuma ser um tanto diferente da eleição de um governante público. 

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 26 de julho de 20224

Kzenon_CANVA

os melhores resultados. Concorde com esse princípio antecipadamente 
e permaneça fiel a ele, ainda que haja momentos difíceis - sempre há. 
Eles precisarão ser tratados, mas o processo se adapta a eles e continua 
sendo a espinha dorsal de todo o esforço, independente dos obstácu-
los. Na política, essa base corresponde aos princípios democráticos da 
disputa pelo poder. 

 
Confiança e integridade são a cola. Pode não haver prática mais 

vital do que essa. As relações envolvidas na solução são o elemento mais 
importante do processo, sem exceção. Elas devem ser estabelecidas 
e mantidas com confiança e respeito. Muitas vezes é preciso coragem 
para manter esses princípios, mas sempre vale a pena. Fazendo uma 
reflexão para as esferas governamentais, alianças constituídas em prol 
de um bem coletivo são diferentes de conchavos que visam em primeiro 
lugar vantagens políticas para os aliados. 

 
Foque no desenvolvimento, uma vez que os líderes de hoje quase 

nunca estão prontos. A experiência por si só nunca irá prepará-los para 
a liderança exigida do CEO neste ambiente incerto e disruptivo. Eles 
devem ser continuamente “cultivados” e nutridos. As metas de desen-
volvimento estão evoluindo de forma constante e bem-sucedida para 
atender às demandas da liderança hoje - tanto na preparação para os 
escritórios quanto no trabalho contínuo de adaptabilidade e capacidade 
de resposta uma vez na função. 

Luis Giolo (*)

Em tese, não deveria, uma vez que ambos buscam uma liderança 
capaz de alcançar os melhores resultados possíveis para uma 
comunidade - seja ela uma corporação, uma cidade ou um país. 

Claro que existem particularidades que tornam bem distintas as duas 
conduções. Em suma, porém, ambas devem, ou deveriam, se pautar 
primeiramente pelas competências dos candidatos, analisando aspectos 
como confiança e integridade entre os envolvidos e evitando distorções 
como polarizações excessivas. 

 
É fato que a maior parte das organizações tem dificuldade para 

desenvolver alternativas de sucessão internas para a posição de CEO. 
Quando muito, algumas conseguem gerar ao menos uma alternativa 
viável, mas há os casos de se estar à frente de duas excelentes opções. 
Muitos clientes nos perguntam como conduzir movimentos sucessórios 
de CEOs da melhor forma. 

As dúvidas permeiam diferentes aspectos do processo, desde quando 
ele deve ser iniciado, em que momento os eventuais candidatos devem 
saber que estão no páreo e principalmente o que fazer para escolher certo, 
bem como de que maneira gerenciar as consequências da decisão para 
o não escolhido. Apresento a seguir, então, um programa de diretrizes 
para sucessões bem realizadas, acrescentando alguns paralelos com a 
seara governamental. 

 
Sabemos que começar cedo e não parar, faz a diferença. De 

três a cinco anos antes da transição parecem produzir os melhores re-
sultados para uma avaliação completa e o desenvolvimento do pipeline 
de talentos para atender às especificações da função e às metas de 
negócios. O processo deve realmente começar logo após o novo CEO 
assumir o cargo, e o planejamento sucessório não deve ser episódico, 
mas contínuo e integrado à gestão organizacional. 

Transpondo o raciocínio para um cenário político macro, considere o quão 
positiva para uma nação é a construção de estratégias de desenvolvimento 
que perdurem independentemente de qual partido esteja no poder, com 
o foco sempre em objetivos de curto, médio e longo prazos. Essa, porém, 
não é a regra. O alinhamento é o resultado do debate e do discurso. 

Os melhores resultados são aqueles que são inclusivos, portanto, o 
alinhamento não deve ser forçado, mas ser alcançado ao longo do tempo, 
após as várias opiniões do Conselho sobre a função e os requisitos para 
o próximo CEO. Debate e dissensão devem ser encorajados, não evita-
dos, pois eles geralmente levam aos resultados mais representativos. É 
o oposto da polarização. 

 
Confie no processo, pois ele serve como uma base segura e testada 

pelo tempo para manter os planos de sucessão avançando no fluxo para 

Se utilizado corretamente, o desenvolvimento imersivo é a chave para 
preparar melhor os líderes para o sucesso. Essa máxima vale também para 
os comandantes políticos, dada a complexidade crescente das questões 
sociais. É preciso um time. Hoje existem inúmeras necessidades díspares 
pressionando os líderes. Ficou claro que um único líder não pode mais 
atender a todas elas. Na verdade, a melhor abordagem é construir uma 
rede de serviços de desenvolvimento e suporte. 

Para cada CEO, as perguntas a serem feitas são: o que essa pessoa 
precisa para atingir as metas e quem são os especialistas mais qualifi-
cados para ajudá-la? Trata-se de uma premissa básica também para a 
condução de um governo verdadeiramente democrático. Avalie além da 
experiência. Ainda que a experiência anterior de um candidato sempre 
seja uma medida vital na avaliação de cargos futuros, a realidade hoje 
é que o desempenho passado não prevê o sucesso nem pode preparar 
completamente alguém para ser CEO. 

Precisamos ir mais longe - mergulhar no caráter de uma pessoa e 
abrir seu potencial para selecionar e continuar desenvolvendo os líderes 
determinados, autoconscientes e transformados que os cargos exigem, 
tanto nas empresas quanto na política. Aceite que a “Especificação da 
Posição” é um alvo dinâmico e móvel. Nada permanece exatamente 
igual por muito tempo, nem mesmo as especificações cuidadosamente 
acordadas para o cargo de CEO. 

Estas também devem seguir o curso durante o processo de sucessão. As 
prioridades podem mudar devido a fatores imprevistos. Embora o processo 
permaneça bloqueado, a maneira de abordá-lo deve sempre ser dinâmica, com 
a vontade de revisitá-lo e adaptá-lo às circunstâncias em mudança, conforme 
necessário. Quem ocupa um cargo político de liderança precisa igualmente 
estar conectado com as variações das demandas socioeconômicas. 

 
Foque na constelação de líderes. Os líderes não atuam mais 

frouxamente desvinculados de suas organizações, pois a colaboração é 
o meio para o sucesso. Assim, ao selecionar um CEO, envolva a equipe 
executiva e se esforce para garantir que os indivíduos estejam na mesma 
página do líder e contribuam com forças complementares às dele. O 
ponto nevrálgico, aqui, é que ninguém governa sozinho. 

 
Tenha um plano de contingências. Sempre, sempre tenha um plano de 

emergência, pois a falta de um pode causar estragos. Reserve um tempo 
para que o Conselho concorde com isso e revise-o com regularidade. 
Certifique-se de que o plano de emergência não seja apenas para o CEO, 
mas também considere as perdas das outras posições de liderança N-2. 
Nos meios governamentais, cabe observar com cuidado a trajetória do 
candidato a vice. A nomeação é apenas a metade do processo. 

Tornar-se CEO não é necessariamente o fim de uma carreira, mas o 
começo de uma oportunidade sem precedentes para a qual, novamente, 
nenhuma quantidade de experiência passada pode preparar o executivo 
completamente. Forneça aos novos CEOs programas de integração 
superlativos e amplo suporte ao desenvolvimento. Incentive-os a pedir 
ajuda e a disponibilize prontamente. O sucesso da empresa dependerá 
disso. O êxito de uma cidade, Estado ou país também não se restringe 
à figura daquele que ocupa o cargo mais importante do executivo. 

 
Faça um benchmark contra o talento de CEO Best-In Class no mercado. 

Não conduza a sucessão sem olhar à sua volta. Certifique-se de medir o 
seu próprio talento em comparação com o melhor externamente e leve 
em conta quaisquer diferenças ou distinções importantes que possam vir 
à tona. No âmbito governamental, esse tópico me remete à importância 
da alternância de poder para a constituição de uma democracia sólida. 

 
Na situação inusitada de se deparar com a difícil escolha entre duas 

ótimas alternativas para o posto de CEO, peça a cada um dos candidatos 
para elaborar seu plano para os primeiros 100 dias e apresentá-lo ao 
Presidente do Conselho ou ao Comitê de Nomeação. Sair dos conceitos 
de competências, potencial ou testes e ir para a vida real de como tudo 
isso será colocado em prática pode fazer a diferença. 

 
Se nem assim ficar claro quem é a melhor opção, considere trazer 

uma terceira alternativa de mercado para a mesa. A comparação de 
uma terceira via com os dois candidatos internos já em disputa poderá 
ajudar no processo, avaliando melhor o quanto o conhecimento prévio 
da organização e eventual alinhamento à cultura podem ser melhores 
que alguma competência específica mais diferenciada, uma maior re-
presentatividade externa ou um potencial de crescimento mais elevado. 

 
O que está em jogo na sucessão, acima de vaidades ou convicções 

preestabelecidas, é o bem-estar e a prosperidade de um grupo, lógica 
que se aplica às empresas, mas serve também para pátrias. - Fonte e 
outras informações, acesse: (https://www.egonzehnder.com/).
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A DIFÍCIL ARTE DA SUCESSÃO DO 
CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER   
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Diminuir perdas para 
o varejo lucrar neste 
segundo trimestre

Nem todos os 
varejistas no Brasil 
contam com uma 
área ou investem em 
prevenção de perdas 
de maneira eficiente

Pasmem, alguns deles, 
geralmente os de 
pequeno porte, acre-

ditam que nem há necessi-
dade. A eles, ou a qualquer 
outro varejista, alerto que 
com as margens cada vez 
mais apertadas por conta 
do aumento da concorrên-
cia e da disputa pela renda 
do consumidor, diminuir as 
perdas pode significar uma 
questão de sobrevivência 
para o seu negócio. 

Segundo a 5ª Pesquisa 
Abrappe de Perdas no Va-
rejo Brasileiro os segmentos 
de supermercados, espor-
tes, magazines e eletromó-
veis registraram em 2021 
um crescimento nos índices 
de perdas em comparação a 
2020. No setor supermerca-
dista as perdas aumentaram 
de 2,10% para 2,15%. No 
varejo de artigos esporti-
vos saíram de 0,99% para 
1,12%, no de magazines sal-
taram de 0,91% para 0,94% 
e no de eletromóveis foram 
de 0,11% para 0,26%. 

Diante de números tão 
alarmantes, os varejistas 
têm desde já, e de olho no 
desempenho do segundo 
semestre, a oportunidade 
e a necessidade de refletir 
e colocar em prática ações 
relativas à prevenção de 
perdas, que evidentemente 
têm origens diversas, como 
erros operacionais, admi-
nistrativos, furtos, quebras 
operacionais e fraudes. 

Analisá-las e atacá-las 
é tarefa essencial, mas é 
preciso ter atitude e adotar 

a cultura de prevenção de 
perdas, com apoio da direto-
ria, levá-la aos funcionários 
de todas as áreas e mostrar 
a sua importância.

Um detalhe importante 
é que o segundo semestre 
guarda as melhores datas de 
vendas do varejo brasileiro. 
Agora em agosto ocorre o 
Dia dos Pais, em outubro 
acontece o Dia das Crianças, 
em novembro tem a Black 
Friday e dezembro, claro, 
o Natal. 

São nesses períodos de 
grandes movimentações 
que aumentam os furtos 
em lojas e as fraudes nos 
PDVs, extravio de mercado-
rias, atrasos nas entregas e 
avarias no armazenamento 
e transporte de produtos. 

Para diminuir as perdas 
e principalmente manter a 
lucratividade do negócio, 
o varejo, que trabalha com 
margens reduzidas próxi-
mas de 2%, tem à disposi-
ção uma série de soluções 
que auxiliam na proteção 
de produtos, garantem a 
segurança da loja, além de 
facilitar a gestão e o controle 
das equipes operacionais e 
de vendas. 

Os níveis de perda, como 
já vimos até pelos próprios 
números da Abrappe, va-
riam enormemente de acor-
do com o ramo de atividade. 
Mas a perda é inaceitável em 
qualquer parte do mundo e 
seja qual for o setor do va-
rejo, porém, praticamente 
impossível de ser evitada. 
Se eliminá-la é virtualmente 
impossível, cabe ao varejista 
torná-la mínima. 

Então, mãos à obra, o se-
gundo semestre já começou. 

(*) - É diretor Comercial da Gunnebo 
Cash Management, uma empresa que 

integra a Sesami Company 
(www.gunnebo.com.br). 

Hailton Santos (*)

D - Mestrado Profissional 
Os programas de mestrado profissional do Ibmec englobam o conhe-
cimento técnico-científico com as demandas reais das organizações 
privadas e públicas, focando em competências multidisciplinares. Uma 
metodologia assertiva com técnicas de ensino que prepara o aluno na 
solução de problemas apresentados pelo mercado, mas visando o seu 
alto desempenho e qualificação para a condução com êxito da sua pes-
quisa aplicada. A instituição já está com o processo seletivo aberto. Os 
interessados poderão se inscrever nos programas e consultar os editais 
por meio do site: (https://www.ibmec.br/rj/mestrado-profissional-ibmec).   

E - Turismo Paulista
Nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luiz, em São Paulo, 
acontece o 19º Salão São Paulo de Turismo, onde o consumidor final vai 
poder conhecer diversos roteiros e atrativos do Estado de São Paulo, 
alguns pouco conhecidos, ideais para um passeio bate-volta com a família 
ou para um final de semana de aventuras, lazer ou mesmo para relaxar 
e ainda comprar pacotes a preços promocionais. Mais de 100 cidades 
paulistas estarão no evento. O encontro é promovido e organizado pela 
Conteúdo Brasil, com a Amitur, tendo como parceiros a Gestour e o Guia 
Comercial e Turístico. Saiba mais: (https://conteudobrasilfeiras.com.br/).

F - Busca do Google
O suíço John Mueller, líder de relações públicas da Busca do Google, apresen-
tará um webinar gratuito com o tema “Otimização de Mecanismo de Busca”. 
O evento ocorrerá na próxima quinta-feira (28) em inglês, com tradução 
simultânea para português e espanhol, das 11h a 12h. Mueller abordará como 
funciona a Busca do Google em seu processo de rastreamento, indexação e 
exibição. A palestra  é recomendado para desenvolvedores, líderes em estra-
tégia digital (CDO), especialistas em SEO e publishers. Mas qualquer pessoa 
com interesse na área pode se inscrever. Inscrições: (https://publishersonair.
withgoogle.com/events/google-search-latam-publishers-2022).

G - Amarula Raspberry
Amarula, o licor cremoso mais premiado do mundo, apresenta ao mercado 
brasileiro seu novo produto saborizado: o Amarula Raspberry. Composto 
apenas por ingredientes sustentáveis e originados da África, a bebida 

A - Universitários e Startups
O Santander Universidades Brasil anuncia a 2ª edição do Santander X 
Brazil Award, programa que apoia universitários e startups com men-
toria, incentivo financeiro, assessoria personalizada para o lançamento 
e aceleração dos projetos, além de promover conexões com pessoas 
do universo do empreendedorismo. Os participantes devem possuir 
um MPV (Mínimo Produto Viável) desenvolvido dentro do ambiente 
acadêmico. Para se inscrever, ou obter outras informações acesse o link 
(https://www.santanderx.com/calls/santander-x-award-brasil-2022-laun-
ch?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=XAwar-
dBr_Launch_Brasil_NDP). 

B - Transporte de Cargas 
Nos dias 4 e 5 de agosto, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, 
acontece a Conet&Intersindical. O evento acontece duas vezes ao 
ano, uma por semestre, para publicar os resultados acumulados do 
frete e para debater as principais dificuldades enfrentadas pelos 
protagonistas do setor. A programação é dividida em duas etapas, 
uma para cada dia de evento: a Conferência Nacional dos Estudos 
em Transportes, Tarifas e Mercado (Conet), e o Intersindical. A 
pauta ênfase será a exibição dos resultados da pesquisa da entidade 
sobre os índices de custos no transporte. O levantamento leva em 
conta as alterações nos preços dos combustíveis, pedágios, seguros, 
compra de caminhões, de autopeças e de pneus, entre outros. Mais 
informações:  (https://www.sympla.com.br/evento/conet-intersindi-
cal-edicao-sao-paulo/1632294).

C - Tecnologia e Inovação 
A Missão Web Summit Lisboa 2022 é uma missão de negócios, tecnologia 
e inovação que vai conectar startups e empresários brasileiros com o 
ecossistema empreendedor de Portugal, que acontece de 30/10 a 04/11 
de 2022. É a maior e mais importante conferência de tecnologia, inovação 
e empreendedorismo no mundo, além de contar com diversas visitas 
técnicas focadas em networking e oportunidades de negócios em uma 
das mais vibrantes startups-cities da Europa. O programa  faz parte das 
ações do Serpro Booster, um programa da estatal voltado para startups. 
Serão selecionadas 60 startups e 20 empresas consideradas inovadoras. 
Saiba mais em: (https://www.missaowebsummit.com.br/).

traz o extrato do verdadeiro fruto marula com notas cítricas do Baobá 
- árvore proeminente na região africana -, e a junção da framboesa e 
chocolate branco cremoso. Nos últimos anos, a Amarula vem investindo 
fortemente na inovação de seus produtos e o Brasil é o segundo país 
mais representativo para a Amarula do mundo, perdendo apenas para 
a África do Sul. Agora, com a Amarula Raspberry, são quatro os sabores 
que complementa o leque com Amarula Cream, Amarula Vanilla Spice 
e Amarula Ethiopian Coffee. Saiba mais em: (www.todovino.com.br). 

H - Previdência Privada 
O último relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
(Fenaprevi),  revela que somente nos primeiros cinco meses do ano 
foram desembolsados R$ 5,7 bilhões em sinistros referentes a seguros 
de pessoas. Segundo a entidade, um alto volume pago de benefícios, 
também superior aos níveis de 2019 (pré-pandemia). Já em prêmios, 
o mercado alcançou R$ 22,5 bilhões entre janeiro e maio de 2022. A 
procura pelos ramos de Vida, contra Doenças Graves e o seguro Funeral 
continua avançando: 18%, 21% e 17%, respectivamente, quando com-
parada ao mesmo período de 2021. Mais de 181 mil sinistros, apenas 
por mortes decorrentes da Covid-19, foram acertados pelo setor, ou 
seja, cerca de R$ 6,7 bilhões pagos às vítimas e suas famílias de abril 
de 2020 até maio de 2022. 

I - Imersões em Ecossistemas 
Empresas e executivos interessados em conhecer novas tendências 
tecnológicas e prospectar negócios e parcerias em importantes centros 
de inovação da Europa podem se inscrever no Programa de Imersões em 
Ecossistemas de Inovação, coordenada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). As próximas imersões presenciais ocorrerão entre os 
dias 4 e 7 de outubro, na Alemanha, e 10 a 13 do mesmo mês, na Fin-
lândia. Líderes empresariais, representantes de governo e da academia 
terão a oportunidade de conhecer o ecossistema dos países e entender 
motivo de serem referência em educação, empreendedorismo, inovação 
e ESG. Saiba mais: (https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/
mei/programas-mei/imersoes/#calendario-mei).

J - Indústria do Aço
O balanço do primeiro semestre deste ano foi positivo para a indústria 
do aço. O crescimento de 3,9% das vendas internas para 4,9 milhões de 
toneladas no primeiro trimestre, frente ao anterior, acelerou, na mesma 
base de comparação, para uma variação de 9,8% no segundo trimestre 
que atingiu vendas de 5,4 milhões de toneladas, totalizando 10,3 milhões 
de toneladas no primeiro semestre. A produção de aço bruto atingiu 
17,4 milhões de toneladas no primeiro semestre, o que representa uma 
queda de 2,8% em relação ao mesmo período de 2021. Nesse mesmo 
período, as exportações atingiram 6,6 milhões de toneladas, um aumento 
de 27,6% em relação ao primeiro semestre de 2021.

www.netjen.com.br
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Para o próximo ano, a 
previsão para o IPCA 
está em alta há 16 

semanas seguidas. 
Com relação ao Produto In-

terno Bruto (PIB), a previsão 
do mercado financeiro está 
em 1,93% para 2022, ante 
1,75% projetado na semana 
passada e 1,5% estimado há 
quatro semanas. Para 2023, 
a previsão de crescimento 
caiu na comparação com a 
semana passada, situando-
se em 0,49%, ante ao 0,5% 
projetado há uma semana e 
há um mês. 

Queda semelhante se 
observou na previsão para 
o PIB de 2024, que está em 
1,7%, ante ao 1,8% estimado 

A expectativa é que em 2023 o índice tenha redução de 5,3%, 
diz o Banco Central.
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Governo 
antecipa 
calendário do 
Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania 
antecipou o calendário anual 
de pagamento do Auxílio 
Brasil, de forma a viabilizar 
o pagamento de R$ 600 para 
o benefício já no mês de 
agosto. A medida consta da 
Instrução Normativa nº 18, 
publicada no Diário Oficial 
da União de ontem (25). O 
calendário com as datas de 
pagamento foi disponibili-
zado no anexo da instrução 
normativa, tendo por base o 
Número de Inscrição Social 
(NIS) de cada beneficiário. 
Atualmente, 17,5 milhões de 
famílias são atendidas pelo 
programa.

O pagamento do auxílio 
está previsto até dezembro, 
conforme prevê a emenda 
constitucional promulgada 
no dia 14 de julho desse ano 
pelo Congresso Nacional.

Por meio de medida pro-
visória, o governo federal 
liberou crédito extraordi-
nário de R$ 27 bilhões para 
o acréscimo de R$ 200 ao 
benefício, bem como para 
o aumento do valor do Au-
xílio Gás e para o Programa 
Alimenta Brasil. No caso do 
Auxílio Brasil, os recursos 
também serão utilizados 
para o pagamento de custos 
e encargos bancários relati-
vos à extensão do programa 
(ABr).

As mulheres já representam 
34% dos empreendedores no 
Brasil e o índice continua em 
alta. É o que mostra um estu-
do do Sebrae, com base em 
dados da pesquisa do IBGE. 
Abrir o próprio negócio é 
uma alternativa para alcançar 
a independência feminina, 
especialmente nos casos em 
que mulheres são expostas à 
violência doméstica. 

No próximo dia 7 de agosto, 
a Lei Maria da Penha comple-
ta 16 anos e a data será mar-
cada pelo Agosto Lilás, mês 
de conscientização pelo fim 
da violência contra a mulher. 
Principal instrumento de ga-
rantia dos direitos da mulher 
no país, a lei prevê, além de 
dispositivos mais rigorosos 
contra crimes cometidos no 
ambiente familiar, ações que 
promovam a dignidade da 
mulher. 

“Quando a mulher está 
numa situação de debilidade 
econômica, dependência 
econômica, a dignidade dela 
também está ferida”, afir-
mou a secretária nacional 
de Políticas para as Mulhe-
res, Ana Lúcia Muñoz, no 
programa Brasil em Pauta, 
da TV Brasil, de domingo 
(24). De acordo com uma 
pesquisa feita pela Serasa 
Experian, 40% das entrevis-
tadas desejam trabalhar por 
conta própria e montar uma 

Mercado financeiro prevê 
inflação de 7,3% para este ano
Pela quarta semana seguida, o mercado financeiro projeta inflação menor neste ano. Segundo o Boletim 
Focus, divulgado ontem (25) pelo Banco Central (BC), o IPCA deve fechar o ano em 7,3%, ante aos 7,54% 
projetados há uma semana; e aos 8,27% estimados há quatro semanas

ano e 7,5% ao ano, respec-
tivamente. 

Com relação à cotação do 
dólar, a taxa passou de R$ 
5,13 para R$ 5,20. A alta nas 
projeções para a moeda norte
-americana foi observada tam-
bém para os próximos anos. 
Há uma semana, estava em 
R$ 5,10 para 2023, passando 
para R$ 5,20, conforme pes-
quisa. Para 2024, a previsão 
é dólar a R$ 5,10 ao final do 
ano, ante à cotação de R$ 5,05 
há uma semana, e de R$ 5,08 
projetada há quatro semanas. 
Ligeira alta na projeção para 
2025 também, que estava em 
R$ 5,14 há uma semana e 
passou para R$ 5,15, segundo 
o boletim (ABr).

há uma semana e, também, 
há quatro semanas.  A pre-
visão para a taxa básica de 
juros, a Selic, manteve-se 
estável pela quinta semana 

consecutiva, em 13,75% ao 
ano para o fim de 2022. O 
mercado financeiro manteve 
estável a projeção da Selic 
para 2024 e 2025, em 8% ao 

Empreendedorismo feminino é uma 
das saídas para ciclo de violência

As mulheres desejam trabalhar por conta própria 
e montar uma empresa. O principal motivo: busca pela 

independência financeira.
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empresa. O principal motivo: 
busca pela independência 
financeira. 

O programa nacional Brasil 
pra Elas é um exemplo de 
política pública que oferece 
oportunidades a mulheres que 
querem empreender. A inicia-
tiva reúne desde qualificação 
profissional, orientações de 
como abrir uma empresa, dicas 
de como promover o negócio 
no meio digital até opções de 
linhas de créditos em bancos 
públicos. 

“O empreendedorismo é uma 
das formas para que aquela 
mulher, quando fortalecida, 
consiga, de alguma forma, um 
caminho, uma saída”, destacou 
a secretária durante entrevista 
com o jornalista da TV Brasil, 

Paulo La Salvia. “As mulheres 
estão, cada vez mais, livres 
para estar onde elas, de fato, 
desejam. A mulher tem que 
estar onde ela quiser”, acres-
centou Muñoz.

Outro projeto que vai ao en-
contro das ações de garantia 
de direitos das mulheres, da 
Lei Maria da Penha, é o da 
Casa da Mulher Brasileira. 
Inicialmente para capitais, as 
casas de atendimento a víti-
mas de violência doméstica 
foram remodeladas. Agora, 
a ideia do Governo Federal 
é implementar mais unidades 
no interior do país. Ao todo, 
a previsão é de que mais 30 
espaços sejam implementa-
dos — atualmente, existem 
apenas sete (ABr).
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OpiniãO
Saúde não tem preço. 

Mas tem custo

A água de boa 
qualidade é como a 
saúde. Só percebemos 
o valor dela quando 
acaba. 

Problemas com fi-
nanciamentos, su-
perlotação e déficit 

recorrente são fatores que 
colocam em risco a quali-
dade e a história do SUS. 
Para se ter uma ideia, en-
quanto 75% dos brasileiros 
são atendidos pelo sistema 
público, segundo a Agência 
Nacional de Saúde, 54% de 
tudo que é pago em medi-
camentos, atendimentos, 
exames e procedimentos 
saem dos bolsos de empre-
sas ou famílias que mantêm 
os hospitais. Se a saúde lhe 
parece cara, não queira sa-
ber o preço da sua ausência. 

Para evitar isso, precisa-
mos que público e privado 
trabalhem juntos. Mas um 
barco não vai para frente 
se cada um remar à sua 
própria maneira. Mesmo 
que privado e público es-
tejam interligados, falta o 
primeiro estar mais atento 
às reais necessidades do 
outro. Enquanto hospitais 
particulares estão mais 
focados no atendimento 
especializado a pacientes 
que estão internados para 
cirurgias eletivas e exames 
mais complexos, os hospi-
tais públicos se destacam 
na atenção primária. 

E é nesse ponto que am-
bos podem unir forças: por 
meio do cuidado com as 
pessoas, em vez de apenas 
tratar doenças ou condições 
específicas. O caminho para 
alcançar o equilíbrio não 
é fácil, mas ninguém abre 
cadeados sem chaves. En-
tão, muito provavelmente, a 
resposta esteja na filantro-
pia. Uma ferramenta eficaz 
e indispensável, que hoje 
representa 70% da assis-
tência de alta complexidade 
pelo SUS e tem mais de 3 
milhões de pessoas depen-
dentes dela para ter acesso 
a atendimento, cirurgia e 
internação. 

Os dados da Confederação 
das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos (CMB) mos-
tram que o desafio imposto 
às instituições é grande. 
Principalmente quando o 
assunto é a atuação dos 
hospitais na linha de frente 
da pandemia da Covid-19, 
período que impossibilitou 
a realização de algumas das 
principais ações beneficen-
tes de rotina dos hospitais, e 
trouxe novos entraves para 
levantar recursos para a ma-
nutenção e para a melhoria 
dos serviços. 

Mas, assim como o rio, 
precisamos aprender a 
contornar os obstáculos. 
Qualquer que seja a direção 
escolhida, a colaboração de 
todos os agentes de ambos 
os sistemas, desde os usuá-
rios, profissionais de saúde e 
laboratórios farmacêuticos, 
até os próprios gestores 
de hospitais, operadoras e 
membros dos serviços, é de 
extrema importância. 

Afinal, cuidar da vida é um 
objetivo comum, que de-

manda cooperação, interes-
se e envolvimento coletivo. 
O que poucos entendem é 
que não precisamos esco-
lher qual dos dois (privado 
ou público) é melhor. Mas, 
sim, perceber que há pontos 
de intersecção e de apren-
dizado em cada um. 

O primeiro passo para 
garantir atenção digna está 
na qualidade e segurança 
assistencial. Por isso, a 
acreditação hospitalar é tão 
necessária. Já, se a susten-
tabilidade financeira não for 
conquistada, será inviável 
manter o SUS nos próximos 
anos e, também, dar sequên-
cia ao atendimento por meio 
de planos de saúde. No meio 
disso tudo não podemos 
esquecer de olhar para a 
essência de cada paciente, 
seja qual for a condição 
financeira ou classe social. 

O que aconteceu com os 
hospitais durante a pande-
mia de Covid-19, com falta 
de insumos, infraestrutura 
e até mesmo de profissio-
nais capacitados, foi uma 
demonstração do perigo que 
é ter um sistema sobrecarre-
gado. Isso traz aos gestores 
de hospitais a grande mis-
são de tornar esse acesso à 
saúde perene e sustentável 
para que a população brasi-
leira usufrua de forma plena 
o direito à saúde. 

Se evoluirmos para um 
modelo centrado no pacien-
te, nas suas necessidades, 
valorizando os desfechos 
que realmente importam 
para ele, fica mais fácil 
conseguirmos alinhar as 
expectativas de todas as 
partes interessadas. Um 
trabalho árduo e que, se não 
for realizado, colocará em 
xeque os sistemas de saúde.

Precisamos aprender com 
os passos que foram dados 
para trás e usar isso como 
estímulo para pensar em 
quantos passos serão dados 
para frente. 

Se olharmos com atenção, 
veremos que podemos tirar 
proveito do melhor que os 
dois mundos oferecem. 
Creio que, com pequenas 
atitudes, podemos cons-
truir juntos um sistema de 
assistência à saúde melhor. 
Além de aproximar os se-
tores público e privado e 
suas estruturas, é preciso 
concentrar esforços para 
melhorar as atuais políticas 
públicas e prestar muita 
atenção às necessidades do 
paciente. 

Nessa relação, a lei do 
retorno é praticamente 
imediata. A forma como 
lidamos com o problema 
agora será o resultado que 
vamos colher no futuro. 
Portanto, precisamos de 
mudanças urgentes na for-
ma como os setores público 
e privado se relacionam, na 
maneira de remuneração 
das instituições hospitala-
res e, também, na sensibi-
lização de todos em relação 
à importância dos hospitais 
filantrópicos. 

Afinal de contas, saúde 
não tem preço. Mas tem 
custo. 

(*) - É diretor-geral do Hospital 
Universitário Cajuru e Hospital 

Marcelino Champagnat.

Juliano Gasparetto (*)

Snapchat: big techs vivem 
tempos difíceis

O Snapchat é um aplicativo de mensagens multimídia desenvolvido pela Snap. Uma das principais 
características do Snapchat é que as mensagens geralmente ficam disponíveis apenas por um curto 
período de tempo.

Vivaldo José Breternitz (*)

As ações da Snap caíram cerca 
de 25% quando a empresa 
apresentou seus resultados 

financeiros do segundo trimestre na 
última semana, relatando prejuízos 
da ordem de US$ 422 milhões, que se 
somam às perdas de US$ 360 milhões 
do primeiro trimestre. Segundo a 
Snap, as receitas de publicidade das 
empresas de mídia social vêm caindo 
fortemente, o que foi a causa maior 
desses prejuízos; disse também não 
ter condições de fazer previsões de 
receitas para os próximos meses em 
funções das condições “incrivelmente 
desafiadoras” desse mercado.

O Snap, que gera mais de dois terços 
de sua receita na América do Norte, dis-
se que alguns anunciantes continuam 
enfrentando interrupções na cadeia 
de suprimentos e escassez de mão de 
obra, e muitos outros enfrentam custos 
crescentes em meio à inflação recorde, 
o que levou a cortes nos gastos com 
publicidade.

A empresa, com sede na Califórnia, 
disse que reduzirá significativamente 

Bobby Murphy, concordaram em re-
duzir seus salários a US$ 1 até o final 
de 2026. Ambos possuem um volume 
significativo de ações da empresa. 

São sinais claros do agravamento da 
situação econômica em todo o mundo. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

as contratações de pessoal e buscará 
novas fontes de receita para superar 
esse momento difícil. Curiosamente 
isso ocorre no momento em que o 
Snapchat vê seu número de usuários 
crescer 18% no último ano, chegando 
a 347 milhões.

O executivo-chefe do Snap, Evan 
Spiegel, e o diretor de tecnologia, 

TeroVesalainen--809550_de Pixabay_CANVA

News@TI
com financiamento do Ministério da Educação (MEC). Os candidatos 
podem se inscrever, gratuitamente e online, acessando o formulário 
que ficará disponível no site da Ilum (https://ilum.cnpem.br/) de 1º de 
agosto a 16 de dezembro.

Semana Digitaliza RH

@A LG lugar de gente, empresa especializada no desenvolvimento 
de soluções de tecnologia para gestão de pessoas, reúne diversos 

especialistas durante a Semana Digitaliza RH para discutir como ace-
lerar, de forma mais estratégica, a transformação digital nas empresas, 
independente do porte ou segmento. O evento acontece entre os dias 
1 e 5 de agosto, com inscrições gratuitas pelo link (https://page.lg.com.
br/lps/digitaliza-rh/). As atrações serão online e transmitidas ao vivo.

Escola superior de Ciência do CNPEM abre em 
agosto inscrições para sua segunda turma

@A Ilum Escola de Ciência abre na próxima segunda-feira, dia 1º 
de agosto, as inscrições para o processo seletivo do curso supe-

rior de Ciência e Tecnologia, nível bacharelado. Essa será a segunda 
turma da escola, lançada no ano passado pelo Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). As aulas para a primeira 
turma começaram em março deste ano. O curso é gratuito e coloca 
em prática propostas e metodologias pedagógicas inovadoras para a 
formação de cientistas e pesquisadores conectados com a realidade da 
pesquisa científica e com os desafios do futuro. Com duração de três 
anos em período integral, tem a nota máxima do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e conta 

ricardosouza@netjen.com.br

Integração online: entenda a forma mais eficaz de 
acolher novos colaboradores no mundo digital

Começar um novo emprego sempre gera 
uma mistura de entusiasmo, nervosismo e 
dúvidas. Com o crescimento do trabalho 
remoto, esses sentimentos inevitáveis se 
tornaram ainda mais evidentes durante 
todo o processo de integração de novos 
colaboradores, passo fundamental para 
a retenção de talentos e que influencia 
diretamente os resultados das empresas. 
Segundo um estudo desenvolvido pelo 
Boston Consulting Group, companhias 
com ações eficazes de integração regis-
tram um crescimento 2,5 vezes maior em 
suas receitas e veem sua margem de lucro 
subir 1,9 vezes mais. Uma prática que vem 
passando por mudanças significativas 
para que os profissionais possam absor-
ver, de forma mais eficiente, a cultura e 
valores da nova empresa.

 
Segundo Richard Uchoa, CEO da Revvo, 

líder em aprendizagem corporativa digital 
no país, existem algumas estratégias para 
acelerar a integração de um novo colabo-
rador e fazer com que ele performe bem o 
mais rápido possível. “As empresas preci-
sam proporcionar um ambiente que permita 
que ele se sinta acolhido emocionalmente e 
seguro, além de garantir que ele tenha tudo 
o que precisa para entregar o melhor em 
sua nova atividade. É necessário pensar que 
a experiência de integração, independente 
do canal no qual ela acontece, deve ter a 
capacidade de energizar e dar direção para 
o que precisa ser feito”, pontua Richard 
Uchoa.

Diferenciais do online
Uma das principais vantagens da 

integração online é que ela pode ser 
padronizada, garantindo que todos os 
novos colaboradores passem por todas 
as etapas e recebam as informações mais 
relevantes, sem depender de cada gestor 
da ponta fazendo do seu jeito. Outro ponto 
é a possibilidade de alcançar mais pessoas 

como os de protagonismo, comunicação 
não violenta e diversidade, focados em 
uma aprendizagem prática e dinâmica, 
garantem a evolução profissional e pesso-
al, não apenas dos novos colaboradores, 
mas de toda a empresa”, conta. “Também 
é possível criar cursos online personaliza-
dos com outros temas importantes, como 
os valores da organização, código de ética 
e políticas internas, garantindo uma boa 
integração entre pessoas e organização”, 
finaliza Richard.   

Atenção ao processo 
Outro ponto importante, principalmen-

te se tratando do onboarding online, é ter 
a dimensão de que este é um processo 
que exige acompanhamento e tempo de 
contemplação. Muitas vezes, as empre-
sas acabam desenvolvendo a integração 
num único dia, algo completamente 
desproporcional ao tempo médio exigido 
nessas ocasiões. Dependendo do cargo, 
essa fase pode demorar semanas ou até 
mesmo meses.

A partir dessa lógica, por mais que seja 
importante garantir a autonomia de seus 
profissionais, é aconselhável prestar uma 
assistência próxima, principalmente nes-
se momento inicial. Neste caso, o gestor, 
por exemplo, deve oferecer e receber 
feedbacks em intervalos pré-programados 
para se ter certeza de que todo o processo 
está sendo assertivo para o colaborador.

“Levando em conta a dinâmica dos 
negócios cada vez mais intensa, esperar 
que as pessoas absorvam como a empresa 
funciona e o papel central da sua atividade 
em uma jornada super densa de um dia 
é um contrassenso. Toda experiência de 
aprendizagem precisa ser pensada a partir 
de um conjunto de estímulos, um proble-
ma para resolver que guia o raciocínio e o 
aprendiz no centro do processo”, conclui 
Richard Uchoa.

e oferecer diversos materiais adicionais, 
como vídeos do CEO e outros diretores, 
reforçar as histórias da empresa e trazer 
outras experiências que não seriam pos-
síveis no presencial.

No entanto, nem tudo pode ser gravado. A 
interação entre pessoas dentro da organiza-
ção é fundamental para o desenvolvimento 
e integração dos novos colaboradores. Essa 
é outra vantagem do modelo online, que 
oferece a possibilidade de trazer pessoas 
chaves para participar de reuniões pontu-
ais com o grupo contendo todos os novos 
colaboradores do mês. “Por exemplo, ao 
marcar reuniões mensais de boas-vindas, é 
possível garantir um momento da diretoria 
com os iniciantes daquele mês. O CEO pode 
fazer a mesma coisa. Dessa forma, você 
ocupa apenas uma hora por mês do gestor 
e todos os novos colaboradores conseguem 
ter mais proximidade com a alta direção. 
Isso fica quase impossível para conciliar 
agendas e logística no presencial”, destaca 
o executivo. 

Outro grande benefício da integração 
online é a possibilidade de oferecer meios 
para o desenvolvimento de soft skills para 
os trabalhadores. “Ofertar cursos online, 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: FERNANDO DE LIMA MORAES, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Birigui, SP, data-nascimento: 07/03/1983, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Aildo Mauricio de Moraes e de Ilda Rodrigues de 
Lima Moraes. A pretendente: PATRICIA DE CASSIA MACEDO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arco-Íris, SP, data-nascimento: 18/12/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Alberto Macedo e de Maria Apare-
cida Miranda Sousa Macedo. R$ 15,99

O pretendente: ADRIANO DE SOUSA SILVA, profissão: assistente fiscal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1990, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Adonias de Sousa Silva e de Maria Gildete da Silva. 
A pretendente: NAIARA CRISTINA DE SOUSA, profissão: assistente jurídica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pontal, SP, data-nascimento: 20/07/1987, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Laércio Pereira e de Joselita Irene de Sousa. R$ 
15,99

O convivente: CAIO DAVID DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, filho de Marcos David Dias e de Jussara Simões Dias. A convivente: GA-
BRIELE DE BRITO SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Jiquiriçá, BA, data-nascimento: 04/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito 
SP, filha de Lucineia de Bristo Santos. R$ 15,99

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JÉFERSON MENDES SILVA, nascido em Irecê, BA (Registrado em 
Presidente Dutra, BA), no dia (08/01/1993), profissão bancário, estado civil solteiro, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Arcenio de Sousa e Silva 
e de Aidê Mendes Franca. O pretendente: BINYAMIN DE LACERDA NASCIMENTO, 
nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (13/02/1999), profissão programador, estado civil 
solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Benedito de 
Jesus Nascimento e de Neide de Lacerda Nascimento.

O pretendente: LUCAS CHAVES SILVA, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 
(02/01/1997), profissão auxiliar de produção, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edson Silva e de Gislene Aparecida Chaves 
das Neves. A pretendente: TAMARA FAGUNDES DE SANTANA, nascida nesta Capital, 
Tucuruvi, SP, no dia (21/12/1999), profissão auxiliar de RH II, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Severino José de Santana e de 
Rivania Andrade Fagundes de Santana.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: BRUNO DE SOUSA LOPES, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 11/04/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Rubens de Oliveira Lopes e de Sandra de Sousa Oliveira Lopes. A 
pretendente: JESSYCA LORRANE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
analista de departamento pessoal, nascido em Teresina, SP, no dia 05/08/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir Alves do Nascimento e 
de Rozângela Damasceno de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL VINICIUS DE SALES, estado civil solteiro, profissão consultor digital, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 15/04/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edilson de Sales e de Regina Celia Monteiro de Sales. 
A pretendente: LÍVIA DE ARAUJO TRANCHE, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida nesta Capital, Itaim Paulista, SP, no dia 01/04/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Henrique Tranche e de Aparecida Pereira Araujo.

O pretendente: DEYVIS RENATO ROCHA BALCONI, estado civil divorciado, profissão 
consultor financeiro, nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 01/12/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Demivaldo Balconi e de Aparecida 
de Fatima Rocha Balconi. A pretendente: KAREN CASTALDELLO QUIROGA, estado 
civil divorciada, profissão analista de inteligência de mercado, nascida nesta Capital, Bela 
Vista, SP, no dia 30/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Jorge Franklin Quiroga Canelas e de Vera Lucia Castaldello Quiroga.

O pretendente: CLAUDIO HIROAKI SHIBATA, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 26/05/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Hiroji Shibata e de Akiko Shibata. A pretendente: MARCIA TOMOE 
KAKAZU, estado civil solteira, profissão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
12/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Massayuki 
Kakazu e de Kazue Ikehara Kakazu.

O pretendente: RENATO MONTEIRO MAGALHÃES, estado civil solteiro, nascido nesta 
Capital, Jardim Paulista,SP, no dia 11/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Adailton Magalhães e de Ivone de Fatima Monteiro Magalhães. A 
pretendente: DANIELE OLIVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 24/01/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José de Oliveira Filho e de Denise Oliva de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ ISIDORO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/05/1992, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira e de Marli Isidoro Ferreira. A pretendente: 
AMANDA PERUFFO RAMOS, estado civil solteira, profissão gerente de compras, nascida 
em Campinas, SP, no dia 28/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Maercio Daniel Ramos e de Karla Peruffo Ramos.

O pretendente: MARCELO D'ANDRÉA, estado civil divorciado, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 17/03/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Armando D' Andrea e de Antonia Ricco D' Andrea. A 
pretendente: ADRIANA DE CASSIA LIMA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia 30/08/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Joaquim Pereira de Lima e de Cleusa de Araujo Lima.

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão pastor, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 10/09/1998, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Bastos de Souza e de Cleomar Bezerra de Souza. 
A pretendente: MARCELLA CRISTINA DA SILVA SURCIN, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/01/1998, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Pereira Surcin e de Ana Cristina da Silva Surcin.

O pretendente: CLEBER FONSECA PIOVESAN, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Bauru, SP, no dia 15/06/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Nivaldo Merli Piovesan e de Elizabeth Aparecida Fonseca 
Piovesan. A pretendente: PAULA FABIANE MARTINS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Palmeira, PR, no dia 10/10/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Martins e de Marta Hass Martins.

O pretendente: FÁBIO LEVY BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
analista de dados, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 25/09/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Levy de Oliveira e de 
Solange Ligero Barbosa de Oliveira. A pretendente: ÉLIDA CRISTINA JOSÉ, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em São Roque, SP, no dia 17/07/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos José e de 
Marlene Aparecida dos Santos José.

O pretendente: RONALDO MORALES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, 
nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 13/06/1994, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Morales e de Magda Angelica Lemos. A pretendente: 
AMANDA VEIGA BARBOSA DAS DORES, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 16/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Dorivaldo Barbosa das Dores e de Ozélia Barbosa da Veiga das Dores.

O pretendente: RENAN RAULINAVIXIUS, estado civil solteiro, profissão arquiteto, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 06/11/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de José Raulinavixius e de Jovita Barbosa Raulinavixius. A pretendente: 
CLAUDIA DE PAULA DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia 02/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
José de Paula Dias e de Angelina Monteiro Dias.

O pretendente: KAYAN DE PAULO CARMO, estado civil solteiro, profissão gestor de TI, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 25/02/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Paulo Silva do Carmo e de Noemy Gonçalves de Paulo do Carmo. A pretendente: 
VITORIA D'ASSUMPÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 19/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Julio Cesar Martins dos Santos e de Maria Aparecida D' Assumpção dos Santos.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDERSON SILVA DOS SANTOS, profissão: historiador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 28/09/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aliomar Ferreira dos Santos e 
de Maria do Carmo Cruz da Silva. A pretendente: BRUNA RODRIGUES DE MENEZES, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-
nascimento: 08/03/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Carlos Alberto Silva de Menezes e de Jussara Ferreira Rodrigues de Menezes.

O pretendente: CELSO FERREIRA, profissão: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/07/1990, residente e domiciliado em Penha de França, 
São Paulo, SP, filho de Jairo Ferreira e de Neuza Maria Negri Ferreira. A pretendente: BRUNNA 
BARBARESCO CALAFATI, profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 16/11/1993, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Richard Alves Calafati e de Denise Barbaresco Calafati.

O pretendente: DOUGLAS SANTANA EUGENIO, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/07/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Zanatti Eugenio e de 
Neuza Santana Nascimento Eugenio. A pretendente: SUHÉLLEN MAYARA RODRIGUES 
DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 13/12/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Sergio da Silva e de Sueli Rodrigues da Silva.

O pretendente: FABIO CORREIA, profissão: controlador de acesso, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 18/11/1967, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salvador Correia e 
de Maria do Carmo Dias Almeida. A pretendente: RITA DE FATIMA SOUSA DE MATOS, 
profissão: teóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 
13/05/1968, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ivo 
Mario Gomes de Matos e de Josefa Sousa de Matos.

O pretendente: LEANDRO DE ANDRADE, profissão: açogueiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 05/11/1976, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cleuza Maria de Andrade. A pretendente: 
ALESSANDRA NASCIMENTO RODRIGUES, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 19/11/1975, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cupertino Alves 
Rodrigues e de Dirney Nascimento Rodrigues.

O pretendente: ADMIR GERVASIO MOREIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 06/03/1953, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Victor Moreira e de 
Jandira Gervasio Moreira. A pretendente: MARLY APARECIDA ALVES DE MACEDO, 
profissão: corretora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Luiz, PR, data-nas-
cimento: 30/03/1966, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de José Antonio de Macedo e de Geni Alves de Macedo.

A pretendente: ANA RITA DOS SANTOS FERREIRA, profissão: psicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Nazaré, BA, data-nascimento: 03/09/1970, residente e domi-
ciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos dos Santos Ferreira e de 
Enedina dos Santos Ferreira. A pretendente: AMABILE PRISCILA FONSECA FRANCO, 
profissão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 16/04/1973, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Arildo Franco e de Maria Aparecida Fonseca Franco.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

HUGO DINIZ DE JESUS, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/116.FLS.255-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de abril de dois mil e um (25/04/2001), residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 
189, apto 111 A, CEP 08210-170, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Elenisio Brito de Jesus e de Lindalva Lopes Diniz Brito de Jesus. RAISSA DE LIMA 
NUNES, estado civil solteira, profissão agente administrativa, nascida em Ubatuba, 
neste Estado (CN:LV.A/091.FLS.093 UBATUBA/SP), Ubatuba, SP no dia vinte e um 
de setembro de dois mil (21/09/2000), residente e domiciliada Rua Azaléia, 213, CEP 
11691-074, Jardim Samambaia, Ubatuba, neste Estado, filha de Virgilio Amaral Nunes 
e de Marcia de Lima Nunes.

DANILO DA CONCEIÇÃO CARDOSO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.178-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (14/08/1989), residen-
te e domiciliado Rua Padre Gabriel de Campos, 459, bloco B, apartamento 11, CEP: 
03590160, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Jose Lopes Cardoso Filho e de Edirlene Maria da Conceição. LARISSA 
SABINO ROCHA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/258.FLS.090-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de 
mil novecentos e noventa e seis (06/09/1996), residente e domiciliada Rua Baltazar da 
Silva, 161, casa 01, CEP 08275-410, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Claudio de Oliveira Rocha e de Maria Eunice Sabino Rocha.

DOUGLAS MACENO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de montagem, 
nascido neste Distrito (CN:LV-A-187,FLS.193-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de agosto de mil novecentos e noventa e três (11/08/1993), residente e domiciliado 
Rua Doutor Mário Moura, 244, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Agnelo Francisco Pereira e de Dilza Maceno da Silva Pereira. RAMINY TAINÁ 
LIMA DE SANTANA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:L-
V-A-259,FLS.199-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil nove-
centos e noventa e seis (04/06/1996), residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 
244, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Manoel de 
Santana e de Elza de Lima.

WELINGTON HENRIQUE NASCIMENTO LEITE, estado civil solteiro, profissão analista 
de pré vendas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/111.FLS.056-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e 
dois (24/03/1992), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 
C4 1-B, apto 31, CEP 08215-250, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Fer-
reira Leite e de Elaine Rodrigues do Nascimento Leite. MARIANNE SOARES ELEU-
TERIO SEVERINO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/202.FLS.222V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil 
novecentos e noventa e quatro (13/05/1994), residente e domiciliada Rua Antônio Pra-
lon, 41, CEP 08215-420, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Severino Filho e de 
Marli Cristina Eleuterio.

VICTOR JESUS SAPUCAIA SILVA, estado civil solteiro, profissão arquiteto e urbanista, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/203.FLS.052-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e seis (08/06/1996), residente 
e domiciliado Rua Correia de Godói, 230, casa 01, CEP: 08225290, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Jesus Silva e de 
Maria Claudia Sapucaia Silva. VITÓRIA GARCIA FAGUNDES, estado civil solteira, pro-
fissão arquiteta e urbanista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/290.FLS.272-BE-
LA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e seis (24/02/1996), residente e domiciliada Rua Mário Capuano, 63, bloco 01, 
apartamento 31, CEP: 08225271, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Fagundes e de Katlheen Gerty de Almeida Garcia.

NATÁLIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão bancária, nas-
cida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/065.FLS.119 TATUAPÉ/SP, Santo André, 
SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (02/02/1989), residente 
e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, bloco F, apartamento 61 CEP: 08295-030, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo Simões de Oliveira e 
de Maria Cleuza Constantino. JANAINA CORREA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão analista de negociação e produtos, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 
119,FLS.192-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecen-
tos e noventa e quatro (08/06/1994), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 
360, bloco F, apartamento 61 CEP:08295-030, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Genivaldo dos Santos e de Lucimara Correa de Brito.

PATRICSON FELIPE BRITO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão digitador, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/210.FLS.279 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (23/09/1994), residente 
e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa José Claudio, 43, casa 01, CEP 08260 
270, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valcides Felipe da Silva e de Marcia 
Luzia de Castro Brito da Silva. MARIA EDENICE DA SILVA ARAÚJO, estado civil soltei-
ra, profissão professora, nascida em Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/005.
FLS.167V-BELO JARDIM/PE), Pesqueira, PE no dia vinte e nove de maio de mil nove-
centos e noventa (29/05/1990), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa 
José Claudio, 43, casa 01, CEP 08260-270, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eronildes Bezerra da Silva e de Lusinete Batista de Araújo Silva.

THIAGO MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/130.FLS.091-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e qua-
tro de julho de mil novecentos e noventa (24/07/1990), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 1200, bloco 05, apartamento 74, CEP: 08260030, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Batista dos Santos e de Therezinha de Fatima 
Martins. FÁTIMA SOUZA GOMES, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.185-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(13/05/1982), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1200, bloco 05, aparta-
mento 74, CEP: 08260030, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da 
Costa Gomes e de Janete Souza Gomes.

MARCOS PAULO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 1/2 oficial de manuten-
ção, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV A-268,FLS.158-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco (26/10/1975), residente e domiciliado Rua Maria Margarida, 02, B CEP:08270-
390, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alberto de Almeida e de 
Wanda Mellilo de Almeida. JACKELINE DIAS RIBEIRO, estado civil solteira, profissão 
atendente de hemoterapia, nascida em Touros, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV
-A 022,FLS.136-TOUROS/RN), Touros, RN no dia quinze de julho de mil novecentos e 
oitenta (15/07/1980), residente e domiciliada Rua Maria Margarida, 02, B, CEP: 08270-
390, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribeiro Sobrinho e de Maria 
Nilsa Dias.

MICAEL MOREIRA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/680.FLS.060-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e sete (28/02/1997), residente e domiciliado Rua Noventa e Nove, 910, CEP 
08226-011, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Orlando Moreira dos Santos e de Maria de Souza Santos. FERNANDA DE ALMEIDA 
MARTINS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital (CN:LV.A/260.FLS.056-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
abril de mil novecentos e noventa e nove (20/04/1999), residente e domiciliada Rua Par-
reira-Brava, 236, casa 83, CEP 08031-450, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Ricardo de Almeida Martins e de Leila Rodrigues de Almeida Martins.

YAGO VERDERAME, estado civil solteiro, profissão mensageiro externo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/203.FLS.147-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de 
mil novecentos e noventa e quatro (11/05/1994), residente e domiciliado Rua Agostinho 
Gontijo, 51, casa 01, CEP: 08245570, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Wagner Verderame e de Debora da Silva de Souza. SULAMITA SILVA 
MORAIS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/165.FLS.013 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
setembro de dois mil (07/09/2000), residente e domiciliada Rua Marcelino de Castro, 
70, CEP:08245610, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcelo de Morais e de Marisa Helena Pereira da Silva.

CLAUDIO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido em 
Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/008.FLS.082-CAPELA/AL), Maceió, AL no dia dois 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (02/08/1978), residente e domiciliado Rua 
Rio do Veríssimo, 672, CEP 08270-290, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Amaro Vieira e de Edilene Vieira da Silva. PATRICIA PEREIRA PINTO, 
estado civil solteira, profissão empresária, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/039.FLS.174V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil 
novecentos e oitenta e três (20/11/1983), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 
672, CEP 08270-290, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Ser-
gio Pinto e de Maria Silvana Pereira da Silva Pinto.

CLÁUDIO NASCIMENTO RAMOS, estado civil divorciado, profissão marceneiro, nas-
cido em Itambé, Estado da Bahia, Itambé, BA no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e setenta e um (07/01/1971), residente e domiciliado Rua Onze Garotos, 2072, CEP 
08226-025, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Anativo Freitas Ramos e de Joana Maria do Nascimento Ramos. ANA PAULA BARROS 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em Bom 
Conselho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/066.FLS.249-BOM CONSELHO/PE), Bom 
Conselho, PE no dia treze de junho de mil novecentos e setenta e três (13/06/1973), 
residente e domiciliada Rua Onze Garotos, 2072, CEP 08226-025, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliza Barros dos Santos.

RAFAEL TOME DA SILVA, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/335.FLS.030-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/10/1992), residente e domiciliado Rua Superbacana, 53, CEP 08225-530, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otoniel Tome da Silva 
e de Maria Jacira Tome da Silva. LETHICIA ROSA, estado civil solteira, profissão aten-
dente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.233-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e seis (10/09/1996), 
residente e domiciliada Rua Superbacana, 53, CEP 08225 530, Conjunto Habitacional 
A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Ricardo de Souza Rosa e de 
Marta Pereira da Silva Rosa.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: OLDAIR JOSE BATISTA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Jaboatão dos Guararapes - PE (Registrado em Recife - PE), no dia (02/02/1986), 
estado civil solteiro, profissão técnico de manutenção, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reginaldo Luiz de França e de Ivonete Batista de 
França. A pretendente: KÁTIA EVANGELISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (23/11/1970), estado civil divorciada, 
profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
João Cecilio Escolastico dos Santos e de Maria Albina Evangelista Santos.

O pretendente: RENAN DELFINO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/08/1993), estado civil solteiro, profissão mo-
torista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosinério 
Vieira de Araujo e de Rita Delfino de Araujo. A pretendente: THAYNÁ CRISTINA DOS 
SANTOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, 
no dia (17/05/1997), estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Aparecido Santos Ramos e de Edna 
Cristina dos Santos Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS ANJOS MELO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/02/2004), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dermeval 
Vieira de Melo e de Emanuele Silva dos Anjos. A pretendente: CAMILA VITÓRIA AL-
VES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(21/05/2004), estado civil solteira, profissão consultora de vendas, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jair Honorato da Cruz e de Cristiane Alves.

O pretendente: ALFREDO HIGINO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Iguatu - CE, no dia (06/09/1964), estado civil divorciado, profissão ajudante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Higino Bezerra e de 
Maria Higino Bezerra. A pretendente: SEMIRAMIS DE CAMARGO, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Poá - SP, no dia (29/08/1966), estado civil solteira, profissão 
doméstica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Augusto 
Franco de Camargo e de Leonilda Julio.

O pretendente: DAVID COUSSO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (01/06/1996), estado civil solteiro, profissão consultor de ven-
das, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson Roberto 
Cousso e de Rosineide Alexandre da Silva. A pretendente: GIOVANNA GONÇALVES 
ANTUNES PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde 
- SP, no dia (15/11/2002), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Ricardo Benites Antunes e de Leonardo da Silva 
Pinheiro e de Fabiana Gonçalves Pinheiro. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: RONALDO PEREIRA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Boqueirão - PB (Registrado em Barra de Santana - PB), no dia (25/01/1972), 
estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de José Araujo do Rêgo e de Josefa Santos do Rêgo. A pretendente: 
IRIVAN GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Aroeiras - PB, no 
dia (18/04/1975), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Amaro Gomes da Silva e de Maria Francisca da Silva.

O pretendente: SANTOS LEMES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Presidente Pena - MG, no dia (10/06/1944), estado civil viúvo, profissão aposentado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ostilio Lemes Rodrigues 
e de Alta Francisca Lemes. A pretendente: MARIA ALVES DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Tapejara - PR, no dia (02/10/1956), estado civil viúva, profissão 
costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo 
Alves de Oliveira e de Rosa Soares de Oliveira.

O pretendente: FILIPE AUGUSTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Guarulhos - SP, no dia (20/04/1991), estado civil solteiro, profissão ajudante geral, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio Pereira e 
de Nilza Pereira dos Santos. A pretendente: LAÍS SANTOS COSTA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (01/12/1986), estado civil solteira, profis-
são manicure, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivair 
Balsante Costa e de Conceição Valentim dos Santos Costa.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (24/09/1961), estado civil divorciado, profissão motorista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista de Souza 
e de Maria Cardoso de Melo Souza. A pretendente: JUCEARA LUCIA RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Campo Mourão - PR, no dia (20/06/1984), estado 
civil divorciada, profissão atendente, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Silvio Lucio Rodrigues e de Domila Olivia Rodrigues.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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