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Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GABRIEL MARCELO VIEIRA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/06/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jurandir Marcelo Sica Vieira e de Alecsandra da Costa Vieira. A 
pretendente: TALITHA SANTOS ANDRADE, profissão: assistente de internação, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Laelcio Pereira de Andrade e de Angelica Batista 
dos Santos de Andrade.

O pretendente: FRANCISCO WANDERLEY DE OLIVEIRA, profissão: operador de 
máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 
17/04/1957, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Moraes de Oli-
veira e de Maria Rabêlo de Oliveira. A pretendente: MARIA ALVES DA MOTA, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 
25/12/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gabriel Ferreira Alves e 
de Rosalia Dias da Mota.

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: REGINALDO ANDRÉ BATINGA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (14/11/1973), estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Alves Batinga e 
de Aparecida André Batinga. A pretendente: ESTER DA SILVA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Guararema - SP, no dia (13/10/1987), estado civil solteira, profissão 
vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Severino 
Alves da Hora e de Alvanira Justino da Silva.

O pretendente: JEAN CARLO JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (13/06/1995), estado civil solteiro, profissão 
engenheiro de software, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ivan Carlo Alves de Oliveira e de Elaine Aparecida de Jesus Eugenio. A pretendente: 
THALIA CRISTINA FELIX DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Itaquera - SP, no dia (03/05/1998), estado civil solteira, profissão maquiadora, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Cleber Ricardo Oliveira 
dos Santos e de Vera Lucia dos Santos Filho. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/09/1999), estado civil solteiro, profissão assistente de 
atendimento, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lindolfo Silva 
Santos e de Lormina Jesus Santos. A pretendente: ISABELLA UBEDA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Suzano - SP), no dia 
(03/12/1997), estado civil solteira, profissão assistente de atendimento, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genival Gomes de Oliveira e de Rosana Ubeda.

O pretendente: LEONARDO ALVES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/06/1984), estado civil divorciado, profissão 
policial militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdetário 
Alves Teixeira e de Maria Do Carmo Lobato Teixeira. A pretendente: LUCIANA GUEDES 
SOARES, de nacionalidade brasileira, nascida em Rio Real - BA, no dia (06/08/1996), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Domingos Messias Soares e de Maria da Guia Guedes da Silva Santos.

O pretendente: IFEANYICHUKWU VICTOR NNANEME, de nacionalidade nigeriana, 
nascido na Nigéria, no dia (20/11/1992), estado civil solteiro, profissão vendedor, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emmanuel Nnaneme e 
de Felicia Ogoamaka Nnaneme. A pretendente: CAROLINE JULIANA SIQUEIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (24/09/1984), 
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Débora Maria Siqueira.

O pretendente: FELIX CHUKWUJEKWU GEOFFREY, de nacionalidade nigeriana, nas-
cido na Nigéria, no dia (07/09/1981), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Okoro Geoffrey e de Love Geoffrey. A 
pretendente: ANA MARCIA COSTA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Caxias - MA, no dia (26/09/1988), estado civil solteira, profissão ajudante geral, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ribamar Costa Oliveira e 
de Maria Deusimar Costa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: FABIO KÜSSNER, de nacionalidade brasileira, nascido em Rio do Sul - SC, 
no dia (28/07/1983), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Küssner e de Margareth Küssner. A pretendente: 
ANA PAULA DOMINICE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (01/12/1981), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Dominice e de Rosemari Kiissner.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (29/09/1976), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
expedição, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Cantilino da 
Silva e de Quiteria de Souza Silva. A pretendente: ADRIANA SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Coaraci - BA, no dia (28/08/1975), estado civil solteira, profissão do lar, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlinda Santos da Silva.

O pretendente: MAURICIO DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/08/1977), estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso da Silva Melo e de 
Julia Gonzaga Melo. A pretendente: GRAZIELA MARIA DOS SANTOS PARRA LOPES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/12/1980), 
estado civil solteira, profissão costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Henrique Parra Lopes Filho e de Maria Aparecida dos Santos Lopes.

O pretendente: ROBERTO HENRIQUE LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/10/1974), estado civil solteiro, profissão bancário, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Henrique Lima e de 
Vilma Archangelo de Lima. A pretendente: CINTIA MOURA MACEDO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (30/04/1988), estado civil solteira, 
profissão bancária, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de José 
Nilson Oliveira Macêdo e de Maria Valmira da Silva Moura Macedo.

O pretendente: JENIVALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em Abaré 
- BA, no dia (13/11/1969), estado civil divorciado, profissão eletricista, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Ramos da Silva e de Alzira 
Marcolino da Silva. A pretendente: VALDENICE ALVES FONSECA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Una - BA, no dia (22/05/1974), estado civil divorciada, profissão 
do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ademi Alves 
Fonseca e de Neuza Alves dos Santos.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA SARMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (30/04/1996), estado civil solteiro, profissão 
comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juarez Dias 
Sarmento e de Sheila Cristina Pereira. A pretendente: GIOVANA FONSECA CIPRIANO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (24/11/1996), 
estado civil solteira, profissão psicóloga, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vicente Cipriano e de Elisete Sodré Fonseca Cipriano.

O pretendente: FERNANDO DIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Brumado - BA (Registrado em Malhada de Pedras - BA), no dia (17/01/1996), estado civil 
solteiro, profissão motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de João Fernandes de Souza e de Anita Dias Dantas. A pretendente: EDINALVA 
FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Malhada de Pedras - 
BA, no dia (22/02/1990), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Ferreira Rocha e de Amelia Souza 
Ferreira Rocha.

O pretendente: EDMAR OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Pedro Canário - ES (Registrado em Nova Viçosa - BA), no dia (30/09/1981), estado civil 
solteiro, profissão servidor público federal, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Edgard Ricardo da Silva e de Maria de Lourdes Oliveira Silva. 
A pretendente: KELLY HENRIQUE, de nacionalidade brasileira, nascido em Indiaroba - 
SE, no dia (19/06/1986), estado civil solteira, profissão manicure, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joselita Henrique.

O pretendente: JOSEILTON VIEIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Riacho dos Cavalos - PB, no dia (20/02/1983), estado civil divorciado, profissão cozi-
nheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Vieira 
Sobrinho e de Francisca Vieira de Andrade. A pretendente: JANIELE CARNEIRO DE 
ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascida em Catolé do Rocha - PB (Registrada 
em Riacho dos Cavalos - PB), no dia (10/08/1990), estado civil solteira, profissão auxiliar 
contábil, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-SP, filha de Julio Carneiro 
de Andrade e de Margarida Carneiro Diniz.

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Liderar é Educar
Claudio Zanutim (*)

Você já parou para pensar que em pratica-
mente todos os grupos, sejam eles familiares, 

profissionais, sociais ou até mesmo na simples 
convivência com seus vizinhos, há sempre al-
guém que se destaca dos demais?

Aparentemente, esta pessoa é um líder nato, 
que tem o poder de reunir um grupo e fazer 
valer a sua opinião. Grandes líderes operaram 
significativas mudanças no mundo, para o bem 
ou para o mal, como Gandhi ou Hitler. A questão 
é que conseguiram levar multidões a pensar e 
agir como eles.

No mundo dos negócios, o papel do líder não 
é menor, embora sua função de liderança esteja 
intimamente ligada à de também educar. Tome 
como exemplo o técnico de um time.

Além de treinamento físico, os atletas são 
educados a manter determinadas condutas que 
são essenciais para ganhar ou perder.

Disciplina do aprendizado
Peter M. Senge, especialista em aprendizado 

organizacional e autor do livro “A Quinta Discipli-
na”, defende cinco disciplinas distintas. São elas:

Domínio pessoal: significa aprender a 
expandir as capacidades pessoais para obter 
os resultados desejados e criar um ambiente 
empresarial que estimule todos os participantes 
a alcançar as metas determinadas.

Modelos mentais: consiste em refletir, es-
clarecer continuamente e melhorar a imagem 
que cada um tem do mundo, a fim de verificar 
como moldar atos e decisões.

Visão compartilhada: é estimular o engaja-
mento do grupo em relação ao futuro que se pro-
cura criar e elaborar os princípios e as diretrizes 
que permitirão que esse futuro seja alcançado.

Aprendizado em equipe: consiste em trans-
formar as aptidões coletivas ligadas a pensamento 
e comunicação, de maneira que grupos de pessoas 
possam desenvolver inteligência e capacidades 
maiores do que a soma dos talentos individuais.

Pensamento sistêmico: é criar uma forma 
de analisar e uma linguagem para descrever 
e compreender as forças e inter-relações que 
modelam o comportamento dos sistemas. É essa 
quinta disciplina que permite mudar os sistemas 
com maior eficácia e agir mais de acordo com 
os processos do mundo natural e econômico.

Disciplina não é prisão
Educar é o mesmo que disciplinar, mas a 

palavra disciplina, para muitas pessoas, está 
associada a prisão, a regras e padrões. Tal 
conceito está arraigado em nosso inconsciente 
como uma forma punitiva de se “pôr ordem nas 
coisas”. Mas no mundo dos negócios já não há 
mais lugar para esta forma de pensar e disciplina 
nada mais é do que adequar-se às regras.

Observe o exemplo do Japão, país derrotado 
numa grande guerra e que, em apenas 50 anos, 
tornou-se uma grande potência.

O segredo?
A filosofia Kaizen de “ser melhor hoje do que 

ontem e melhor amanhã do que hoje. Melhoria 
constante e incessante”.

Missão possível
Ser líder é ter uma missão e uma visão com-

partilhada, educar e treinar os outros para agir.
Orientar e encorajar seus liderados a identificar 

a direção a ser seguida, para que a empresa possa 
competir pelo futuro. Ser líder é ter uma missão.

Não é uma missão impossível, mas exige persis-
tência. É claro que tudo seria mais fácil de conduzir 
se as pessoas fossem todas iguais, se não houvesse 
necessidade de regular suas práticas tornando-as 
aptas para reagir à pressão da conjuntura, ou seja, 
o ambiente competitivo com novas variáveis, riscos 
e oportunidades, uma sociedade cada vez mais 
carente e clientes mais exigentes.

Este modelo de líder precisa:
→  Conhecer suas pessoas (forças e fraquezas);
→  Estar aberto às renegociações. Se as 

situações mudam, é muito provável que 
desempenhos, resultados e prazos sejam 

renegociados;
→  Ter escuta ativa;
→  Prestar atenção aos sinais externos e 

internos para ser pró-ativo e não reativo;
→  Manter cautela, ser persistente e paciente, 

mas nunca complacente;
→  Planejar e gerar indicadores de controle, 

estimular e educar as pessoas para executar, 
medir, corrigir rumos e reconhecer sucessos.

Cada cabeça, uma sentença
De todos os aspectos apontados, o mais difícil 

talvez seja trabalhar cotidianamente com pessoas 
muito diferentes entre si. Então, como lidar com 
as adversidades do dia a dia e formar uma equipe 
confiante, comprometida com os resultados e unida 
em prol dos mesmos objetivos? Seguem algumas 
dicas práticas para trabalhar bem em grupo.

Confira:
Seja paciente: nem sempre é fácil conciliar 

opiniões diversas, afinal “cada cabeça, uma 
sentença”. Por isso é importante que você seja 
paciente e pense antes de falar. Procure expor 
os seus pontos de vista com moderação e ouça 
o que os outros têm a dizer.

Aceite as ideias dos outros: muitas vezes 
é difícil aceitar ideias novas ou admitir que não 
temos razão; mas é importante saber reconhecer 
que a ideia de outra pessoa pode ser melhor do 
que a nossa.

Cuidado com as críticas: podem surgir 
conflitos entre as pessoas do grupo, mas é muito 
importante não deixar que isso interfira no tra-
balho. Avalie as idéias da pessoa, independente 
daquilo que achar dela. Critique as ideias, nunca 
a pessoa.

Saiba dividir: ao trabalhar em grupo, é im-
portante dividir tarefas. Não parta do princípio 
de que é o único que pode e sabe realizar uma 
determinada tarefa. Se isso fosse verdade, o 
trabalho não seria “em grupo”, seria individual.

Trabalhe: não é por trabalhar em grupo que 
você deve relaxar nas suas obrigações. Dividir 
tarefas é uma coisa, deixar de trabalhar é outra 
completamente diferente.

Seja participativo e solidário: procure 
dar o melhor de si.

Dialogue: quando você se sentir descon-
fortável com alguma situação ou função que 
lhe tenha sido atribuída, é importante que 
explique o problema, para que seja possível 
alcançar uma solução que agrade a todos e 
não sobrecarregue ninguém.

Planeje: quando várias pessoas traba-
lham em conjunto, é natural que alguns 
se dispersem; por isso o planejamento e a 
organização são ferramentas importantes 
para que o trabalho de grupo seja eficiente 
e eficaz.

Aceite a ideia do erro: quando todas as 
barreiras já foram ultrapassadas e o grupo é 
muito coeso e homogêneo, existe a possibi-
lidade de se tornar resistente a mudanças e 
a opiniões discordantes. É importante que a 
equipe ouça opiniões externas e que aceite a 
ideia de que pode errar.

Forte Abraço! 

(*) É Membro dos Empreendedores 
Compulsivos,  Palestrante e Trainner Internacional. Mais 

150 mil pessoas treinadas. Auxilia empresas e pessoas na 
maximização da performance em vendas e no atingimento 

de objetivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez 
artigos acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 

acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 
Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

A estação mais fria do ano 
costuma ser acompanhada 
de um aumento nas vendas 
do varejo, tanto físico, quan-
to online. Uma pesquisa da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) projeta 
que, somente no setor do 
vestuário, haverá um lu-
cro de R$ 13,7 bilhões até 
agosto. A entidade aponta 
ainda que, historicamente, 
o inverno costuma ter um 
crescimento nas vendas em 
torno de 9%, na comparação 
com a primavera e o outono. 

Para aproveitar as opor-
tunidades da estação, é 
preciso definir estratégias. 
“O empreendedor precisa se 
adequar e, se preciso for, se 
reinventar. Além de pensar 
nos produtos certos a serem 
impulsionados, é necessário 
estudar o mercado, o que 
está em alta durante a esta-
ção, o público a ser atingido 
e quais caminhos precisam 
ser tomados para alavancar 
os lucros nesse período”, 
comenta Marina Ballester, 
Líder de Experiência do 
Cliente da Loja Integrada, 
plataforma para criação de 
lojas virtuais, com mais de 
2,5 milhões de lojas criadas.

Depois do vestuário, os seto-
res que mais têm crescimento 
nas vendas no inverno são o 
de comidas e bebidas, roupas 
de cama, eletrônicos e itens 
de cuidados com o corpo. Por 
conta do frio, muitas pessoas 
preferem fazer as compras 
no conforto de casa, então 
os varejistas digitais podem 
apostar em promoções para 
atrair o público. Marina traz 
quatro dicas para vender mais 
na estação:
 1) Planeje o estoque - 

As vendas de diversos 
produtos crescem e a 
procura por novida-
des também. Analise 
as vendas realizadas 
no mesmo período de 
anos anteriores e faça 
uma média de produ-
tos necessários para 
atender ao público. 
Além disso, alinhe va-
lores e prazos com os 

fornecedores anteci-
padamente. Isso serve 
para você projetar todo 
o estoque e não ter 
itens encalhados.

 2) Monte kits de pro-
dutos - Kits no e-
commerce são uma 
boa estratégia para au-
mentar o faturamento 
e girar o estoque. Eles 
podem ser formados 
por diferentes itens 
que se complementam 
ou por itens do mesmo 
produto, mas em maior 
quantidade. Durante o 
inverno, kits de meias, 
roupas de frio, cremes 
e comida são boas op-
ções.

 3) Diversifique as for-
mas de pagamento 
- É necessário pensar 
além dos produtos 
que serão ofertados. 
A diversidade nas for-
mas de pagamento é 
essencial para atrair 
consumidores. Cartão 
de débito, cartão de 
crédito (com a opção 
de pagar com mais de 
um), transferência, bo-
leto, pix e intermedia-
dores de pagamento 
são opções buscadas 
pelo consumidor. 

 4) Invista na experiên-
cia do cliente - Cada 
cliente possui um perfil 
e a experiência que ele 
tem na compra pode 
determinar se ele vol-
tará ou não a comprar 
com você. Para um 
melhor atendimento, 
disponibilize diversos 
canais, otimize o tempo 
do consumidor no site, 
ofereça vantagens ex-
clusivas, tenha domínio 
sobre o produto que 
você está ofertando e 
mantenha a excelência 
no pós-venda. Pergun-
te ao consumidor o 
que ele achou do item 
adquirido e se ele cor-
respondeu às expec-
tativas. - Fon te e mais 
informações: (https://
lojaintegrada.com.br/).

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ANTONY GABRIEL PEREIRA SIMPHRONIO, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.037-MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(23/10/1983), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 144, apartamento 22-A, CEP: 
08253000, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Ariosto Simphronio e de Lucimar Pereira Simphronio. FÁBIA MARIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de e-commerce, nascida no Subdistrito Casa Verde, nes-
ta Capital (CN:LV.A/079.FLS.137-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (19/12/1989), residente e domiciliada 
Rua Virgínia Ferni, 144, apartamento 22-A, CEP: 08253000, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilmar Francisco da Silva e de Marluce 
Maria da Silva.

Frio aquece comércio 
eletrônico: dicas para 

vender mais no inverno
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AEB5-AF36-43BF-CE8D ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: AEB5-AF36-43BF-CE8D

Hash do Documento 

501614C6B8D59816F39F6BC61EBAB386EEF24EA6F1EACD47FEC8EC0DB3DD72C3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/07/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 13/07/2022 20:01 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Wed Jul 13 2022 20:01:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.4937605 Longitude: -46.7234666 Accuracy: 23.671 

IP 189.46.170.53

Hash Evidências: 
 DF3BD4D8B80ED31AB34EBBAA939DB48D5606211331165C6F4DC5EBFC02D9AD5E


