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São Paulo, sexta-feira, 01 de setembro de 2017

Planejar antes de abrir um
negócio, pode determinar a
sobrevivência de uma empresa

Muitos brasileiros sonham em abrir a sua própria empresa, “não ter patrão” ainda é objetivo de vida de
muitos. Ocorre que o Brasil, definitivamente, não é um país que incentiva o empreendedorismo
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carga tributária imposta e a complexidade do sistema já seriam suficientes
para inibir o mais forte dos espíritos
empreendedores. Entretanto, existem outras
questões relacionadas à abertura de novas
empresas, sobre as quais convido o leitor a
refletir comigo. Uma pesquisa realizada pelo
Sebrae indicou que ao abrir uma empresa parte
dos entrevistados não levantaram informações
sobre o mercado que pretendiam atuar.
Empreendedores que não tinham ideia de
número de clientes e hábito de consumo dos
mesmos representaram 46% e 38% não sabiam
o número de concorrentes. O mais alarmante
nestes resultados é que 39% não sabiam qual era
o capital de giro necessário para abrir o negócio.
Em uma conjuntura econômica desfavorável,
como a atual. Antes de se pensar em colocar
economias, muitas vezes de uma vida inteira,
em um negócio, é necessário levantar o máximo
possível de informação.
Planejar pode não garantir o sucesso de um
empreendimento, mas certamente transformará a caminhada mais previsível. Ocorre
que o brasileiro médio não tem o hábito de
planejar, nem mesmo em questões da esfera
pessoal. Planejar é uma habilidade, que qualquer
indivíduo consegue desenvolver. Existe o risco
de se sonhar com o próprio negócio por anos
a fio, uma vez que, enquanto o empreendedor
não sentar se na frente de um computador e

digitar o seu plano de negócios, seu negócio
não passará de fato, de um sonho.
Enquanto se planeja apenas em âmbito mental, tudo não passa de um sonho, que começa a
se materializar na forma de um arquivo ou de
um material impresso. Um plano de negócios
consiste em busca de informações e análises.
Informações realistas sobre os pontos cruciais
do negócio, como a forma jurídica, enquadramento tributário, capital de giro necessário, a
fonte desse capital e setor de atuação. Nesta
etapa inicial do plano é necessário também, a
elaboração da Missão, visão e a expressão dos
valores da futura empresa.
Além dessas informações iniciais é necessário
fazer uma análise de mercado, é o momento de
obter informações sobre os clientes, fornecedores
e concorrentes. O plano de negócios contempla

também os planos de marketing, operacional e
financeiro. Parece extremamente acadêmico,
mas o sucesso ou não do seu empreendimento
poderá depender desse planejamento.
Muitos fazem esse levantamento de informações de forma intuitiva. Houve um tempo
que deu certo, era possível empreender com
um lápis atrás da orelha. Na atual conjuntura
econômica a possibilidade de dar errado é
muito grande. As estatísticas de empresas
que sucumbem em dois anos indicam o mau
planejamento, entrar em um negócio sem saber
qual o capital de giro que vai demandar e/ou não
levantar as informações a respeito do mercado
e do setor que irá atuar, é arriscar muito mais
que o necessário.
Considerando que já existem riscos inerentes
a qualquer projeto. Assim, não tenha dúvidas,
antes de investir em um negócio, estude primeiramente a viabilidade do mesmo, nem sempre
uma boa ideia é viável como negócio e elabore o
seu plano de negócios. Este documento embasará a sua ideia. Existe vasta literatura a respeito
desse tema e ótimos profissionais no mercado
à disposição para elaborar o documento ou
assessorar o empreendedor. Os riscos devem
ser calculados.
(*) - Mestre em Administração de Empresas e
pós-graduada em Gestão Empresarial pela ESPM,
é Consultora de Negócios da S2R, com mais de 30
anos de atuação em empresas de pequeno e médio
porte, e startups.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FLÁVIO RYAN DA SILVA SANTANA, solteiro, profissão
engenheiro aeronáutico, nascido em Aracajú - SE, no dia vinte de novembro
de mil novecentos e oitenta e cinco (20/11/1985), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rildo Freire Santana e de Nelma Maria
Barbosa da Silva Santana. A pretendente: LYDIA FIGUEIREDO, solteira, profissão
engenheira de produção, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte e oito de janeiro
de mil novecentos e oitenta e seis (28/01/1986), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Aparecido Figueiredo e de Maria José
Maia Telo Figueiredo.
O pretendente: LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE CARVALHO, solteiro, proﬁssão
administrador de empresas, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia oito de outubro
de mil novecentos e oitenta e três (08/10/1983), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Carlos Viegas de Carvalho e de Sônia
Aparecida Carneiro Carvalho. A pretendente: RAQUEL DE CASTRO MOREIRA E
SILVA, solteira, proﬁssão funcionária pública, nascida em Niterói - RJ, no dia três de
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/01/1985), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Rogerio Moreira e Silva e de Silvana de Castro
Moreira e Silva.
O pretendente: UBIRAJARA PADILHA, divorciado, proﬁssão analista de sistemas,
nascido em São Paulo - SP, no dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e
quatro (07/11/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de
Norberto Padilha e de Elza Nascimento Moura. A pretendente: PATRICIA MARQUES
GABNAI, divorciada, proﬁssão ﬁsioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (27/02/1975), residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Gabnai e de Celeste
Lucia Marques Gabnai.
O pretendente: DOUGLAS OLIVEIRA DOURADO, solteiro, proﬁssão analista de
sistemas, nascido em Guarulhos - SP, no dia onze de agosto de mil novecentos e
oitenta e sete (11/08/1987), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo
- SP, ﬁlho de Manoel Oliveira Dourado e de Maria Sonia Silva Dourado. A pretendente:
CAMILA PERNA VAZE, solteira, proﬁssão contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia
vinte de julho de mil novecentos e oitenta e nove (20/07/1989), residente e domiciliada
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlha de Ubirajara Vaze e de Maria Thereza
Nunes Perna Vaze.
O pretendente: GUILHERME TAKEDA E SILVA, solteiro, proﬁssão bancário, nascido
em São Paulo - SP, no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e sete
(15/09/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Reldy
Salomão Rezende da Silva e de Neide Midori Takeda. A pretendente: MARCELA
GUARNIERI FREIRE, solteira, proﬁssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia
doze de maio de mil novecentos e noventa e um (12/05/1991), residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Carlos Ferreira Freire e de Maura
Guarnieri.
O pretendente: MICHAEL MADEIRA DE LA CRUZ QUEZADA, solteiro, profissão
médico, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia nove de setembro de mil novecentos
e oitenta e sete (09/09/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, filho de José Luiz Ciniello De La Cruz Quezada e de Maria Lucia Madeira.
A pretendente: MARIANA FRID FIGUEIREDO ROSSI, solteira, profissão médica,
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia dezenove de junho de mil novecentos e
oitenta e cinco (19/06/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, filha de Marcos Durval Quadros Rossi e de Célia Regina Frid Figueiredo
Rossi.
O pretendente: VICTOR HUGO JAMPAULO HAJNAL, solteiro, proﬁssão engenheiro,
nascido em São Paulo - SP, no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e quatro
(03/05/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Valdir
José Hajnal e de Lucy Ane Costa Leite Jampaulo Hajnal. A pretendente: ANA PAULA
ALVES CARNEIRO, solteira, proﬁssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia
dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (19/02/1983), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Reinaldo Busch Alves Carneiro e
de Tais Tieri da Rosa Alves Carneiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ALESSANDRO SERAFIM OCTAVIANI LUIS, nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, proﬁssão advogado, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia
15/06/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Seraﬁm Counago Luis
e de Olga Aparecida Octaviani Counago. A pretendente: LÉA VIDIGAL MEDEIROS,
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Ronaldo
Macarato Medeiros e de Monica Salles da Costa Vidigal Medeiros.
O pretendente: HENRIQUE AMARAL VILERA FERNANDES CUNHA, nacionalidade
brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão técnico em elétrica, nascido em São Paulo - SP, no
dia 16/12/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Ivo Fernandes da Cunha
e de Maria Angela do Amaral. A pretendente: ZHEN SIQI, nacionalidade chinesa, estado
civil solteira, proﬁssão técnica eletrotécnica, nascida em Taishan - China, no dia 10/10/1994,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Ronaldo Zhen Zhihong e de Xu Yanrong.
O pretendente: RAUL RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1986,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Itamar dos Santos e de Elizete Maria
Rodrigues dos Santos. A pretendente: SABRINA CRISTINE FONSECA, nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, proﬁssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia
20/11/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Wilson Roberto Fonseca
e de Eliza Bete Roma Fonseca.
O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS SANTANA, nacionalidade brasileira, estado
civil divorciado, proﬁssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1972,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Luciano Joaquim de Santana e de
Margarida dos Santos Santana. A pretendente: FERNANDA FERREIRA RODRIGUES,
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, proﬁssão advogada, nascida em São
Paulo - SP, no dia 22/12/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de João
Ferreira Luiz e de Maria Georgete de Faria Luiz.

O pretendente: ALBERTO TAMER FILHO, divorciado, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia dezoito de março de mil novecentos
e sessenta (18/03/1960), residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Alberto
Tamer e de Linda Yarede Tamer. A pretendente: SANTUZA PAOLUCCI NOGUEIRA
BICALHO, solteira, proﬁssão bacharel em direito, nascida em Belo Horizonte - MG, no
dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (24/02/1973), residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Carlos Nogueira Bicalho e
de Maria Clara Paolucci Bicalho. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de Proclamas
ao Subdistrito de residência do pretendente.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteiro, proﬁssão policial militar, nascido em São José dos Campos (1º Subdistrito) - SP, no dia 11/03/1995,
residente e domiciliado no Jardim Cachoeira, nesta Capital - SP, ﬁlho de José Láercio
Soares e de Marcia Regina de Oliveira Soares. A pretendente: IRENE CATERINE DA
SILVA PINHEIRO LIMA, estado civil solteira, proﬁssão policial militar, nascida nesta
Capital, Cambuci - SP, no dia 16/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Ivan Lima e de Sara da Silva Pinheiro Lima. Obs.: Cópia do Edital
para ser Aﬁxado no Cartório de Residência do Contraente.
O pretendente: GABRIEL EZEQUIEL DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão militar,
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/03/1994, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Gilson Ezequiel da Silva e de Josefa Noemia da
Silva. A pretendente: NATHALIA BALDIBIA MATHEUS, estado civil solteira, proﬁssão
cabeleireira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 29/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Odair Rosa Matheus e de Sandra
Baldibia Santos Matheus.
O pretendente: FELIPE HENRIQUE FERNANDES, estado civil solteiro, proﬁssão confeccionista, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 18/11/1993, residente e
domiciliadoem Lauzane Paulista, nesta Capital - SP, ﬁlho de Francisco Rivonerio Fernandes
e de Janiere Vilaça da Cunha Fernandes. A pretendente: FRANCIELY CAMILA GUEDES
PEDROSA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no
dia 10/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcos
Roberto Pedrosa e de Maria Celina Guedes. Obs.: Cópia do Edital para ser Aﬁxado no
Cartório de Residência do Contraente.
O pretendente: GABRIEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão
atendente pleno, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 29/01/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Daniel Pereira da Cruz e
de Maria Aparecida da Conceição. A pretendente: NATÁLIA SANTOS DE ANCHIETA,
estado civil solteira, proﬁssão auxiliar adminstrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova
Cachoeirinha - SP, no dia 25/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de José Alves de Anchieta e de Joana Francisca dos Santos Anchieta.
O pretendente: NILSON DA SILVA ROSA, estado civil divorciado, proﬁssão guarda
civil metropolitano, nascido em Braz Cubas-Mogi das Cruzes - SP, no dia 23/05/1960,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Paschoal Rosa
e de Elza da Silva Rosa. A pretendente: VALERIA RAMOS DA SILVA, estado civil
solteira, proﬁssão guarda civil metropolitano, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia
01/03/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Geraldo
Ramos da Silva e de Oca Luiza da Silva.
O pretendente: ADRIANO MARCELO DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 22/11/1983, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Gilberto de Souza e de Maria Madalena de
Barros Souza. A pretendente: FATIMA GUEDES, estado civil solteira, proﬁssão designer,
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 21/11/1981, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de João Carlos Guedes e de Fatima da Cruz Guedes.
O pretendente: JOSÉ AMILTON BEZERRA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido em São João do Tigre - PB, no dia 10/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de José Verissímo Bezerra e de Maria do Socorro da Silva Bezerra. A
pretendente: ELISANGELA DAMIÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida em Messejana-Fortaleza - CE, no dia 31/08/1986, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luis Damião dos Santos e de Maria Rosa dos Santos.
O pretendente: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão repositor,
nascido em Ibiúna - SP, no dia 20/06/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Josevaldo Jorge de Oliveira e de Diane Nascimento Santos de
Oliveira. A pretendente: JULIANA ORTIZ MARCELINO, estado civil solteira, proﬁssão
auxiliar de administração, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia
15/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Daniel
Marcelino e de Zilá Cavalheiro Ortiz Marcelino.

O pretendente: RODOLFO REIS CORRÊA, solteiro, proﬁssão médico, nascido em São
Paulo - SP, no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (17/10/1988),
residente e domiciliado na Vila Clementino, São Paulo - SP, ﬁlho de Ricardo Kahtalian
Corrêa e de Adriana Maria Pacheco dos Reis Corrêa. A pretendente: JULIE FABBRO DA
SILVA, solteira, proﬁssão médica, nascida em Bauru - SP, no dia vinte e sete de maio de
mil novecentos e oitenta e oito (27/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Jorge Luiz da Silva e de Ivani Barbosa Teixeira da Silva. Obs.: Tendo
sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RENATO FIDALGO FREGNI, estado civil solteiro, proﬁssão funcionário
público, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 12/05/1987, residente e
domiciliado no Jardim São Paulo, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Ermelindo Fregni e de
Ana da Conceição Fidalgo Fregni. A pretendente: FERNANDA PERUGINI RAMOS,
estado civil solteira, proﬁssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no
dia 24/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Rubens
Ramos e de Solange Aparecida Perugini. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser
aﬁxado no cartório de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO ARCHER DE CAMARGO ANDRADE, divorciado, proﬁssão
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia vinte de outubro de mil novecentos e
setenta e oito (20/10/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlho de José Roberto Archer de Camargo Andrade e de Esther Maria Oliveira Archer
de Camargo Andrade. A pretendente: AMANDA RODRIGUES TEIXEIRA, divorciada,
proﬁssão ﬁsioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia quatro de novembro de mil
novecentos e oitenta (04/11/1980), residente e domiciliada no Jd. Ubirajara, São Paulo SP, ﬁlha de Albano dos Santos Clemente Teixeira e de Maria Isabel Rodrigues Teixeira.

O pretendente: LEONARDO SACRAMENTO, estado civil solteiro, proﬁssão motoboy,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/11/1985, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Valmir Sacramento e de Tânia Maria da Silva.
A pretendente: ANA PAULA FRANCISCO, estado civil solteira, proﬁssão cuidadora,
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 25/02/1984, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Valcir Francisco e de Aparecida Sacramento Francisco.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES GHILARDI, solteiro, proﬁssão publicitário,
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco
(20/08/1985), residente e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - SP, ﬁlho de Fernando
Ghilardi e de Ângela Cristina Rodrigues Ghilardi. A pretendente: ANDREA DA SILVA
NICCOLI, solteira, proﬁssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia dez de março
de mil novecentos e oitenta e cinco (10/03/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Alberto Niccoli Junior e de Eliane Maria da Silva Niccoli.
O pretendente: GUILHERME VIDAL BELLINETTI, solteiro, proﬁssão economista,
nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito
(05/05/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José
Vidal Bellinetti Junior e de Thais Lia Roberti Fatyga. A pretendente: PRISCILLA HELENA
MONTE, solteira, proﬁssão economista, nascida em São Paulo - SP, no dia sete de
abril de mil novecentos e oitenta e nove (07/04/1989), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Lourival Monte e de Lilia Rodrigues Haro Monte.
O pretendente: GLAUCO VINHA GONÇALVES, solteiro, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia dezessete de julho de mil novecentos
e setenta e cinco (17/07/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, ﬁlho de Claudio José Gonçalves e de Maria José Vinha Gonçalves. A pretendente:
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO, solteira, proﬁssão analista jurídico, nascida em
Tres Pontes - MG, no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e nove
(24/08/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio
Carlos de Carvalho e de Elizabeth Romani de Oliveira Carvalho.
O pretendente: LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES, solteiro, proﬁssão
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia trinta e um de março de mil novecentos
e oitenta (31/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de
Luiz Alvaro de Menezes Filho e de Beatriz Salles Aguiar. A pretendente: ANDRESSA BALBI
FIGUEIREDO, solteira, proﬁssão publicitária, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia cinco de
setembro de mil novecentos e oitenta (05/09/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de José Eduardo Figueiredo e de Teresa Cristina Balbi Figueiredo.
Conversão de União Estável em Casamento
O convivente: RAFAEL WAISBICH, solteiro, proﬁssão administrador de empresas,
nascido em São Paulo - SP, no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta (13/06/1980),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Ilson Waisbich e de Ana
Celia Waisbich. A convivente: LILIAN KHELLEN GOMES DE PAULA, solteira, proﬁssão
ﬁsioterapeuta, nascida em Goiânia - GO, no dia nove de setembro de mil novecentos e
oitenta e quatro (09/09/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Conceição Miguel de Paula e de Leontina Gomes Correia de Paula. Obs.: Faço
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro
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: FELIPE ROTHMAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1984, residente e domiciliado em
São Paulo - SP, ﬁlho de Arthur Rothman e de Liamar Moreira Rothman. A pretendente:
DANIELA KOUVALESKI SAVIANO MORAN, nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, proﬁssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/07/1986, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Tadeu Otavio Saviano Moran e de Ana Lucia
Kouvaleski Saviano Moran.
O pretendente: IVAN PONCE COELHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
proﬁssão analista de contratos, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/01/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Abilio Ribeiro Coelho e de Daisy Mara
Ponce Coelho. A pretendente: PAULA LATTARO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, proﬁssão consultora de vendas, nascida em Campinas - SP, no dia 26/09/1992,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Marcos Roberto Lattaro e de Irany
Roberta Soave Lattaro.
O pretendente: JOÃO PEDRO PAULILLO SILVA VASCONCELOS TAVARES,
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão médico, nascido em São
Paulo - SP, no dia 29/03/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de
Almir Maria Vasconcelos Tavares e de Lygiaelena Paulillo Silva Vasconcelos Tavares.
A pretendente: JÚLIA NUNES PELLUCHI, nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, proﬁssão médica, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 14/08/1988,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de José Mario Felix Pelluchi e de
Márcia Santana Nunes Pelluchi.
Conversão de União Estável em Casamento
O convivente: SILAS DE SOUZA MARTI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
proﬁssão jornalista, nascido em Campinas - SP, no dia 24/05/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Geraldo Xavier Marti Traver e de Rosie Teodoro de
Souza Marti. O convivente: OTÁVIO TRONCO NETO, nacionalidade brasileira, estado
civil solteiro, proﬁssão bacharel em direito, nascido em Assis - SP, no dia 26/12/1990,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de José Emilio Tronco e de Monique
Angélica Sampaio Tronco. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável
em Casamento e apresentaram os documento exigidos pelo artigo 1525, número I, III e
IV do Código Civil Brasileiro.
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: DIEGO MATTOS MENDES, estado civil solteiro, proﬁssão técnico de
TI, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 29/03/1987, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Janio Pereira Mendes e de Maria Augusta
Abreu de Mattos Mendes. A pretendente: FERNANDA DE PAULA FREITAS, estado
civil solteira, proﬁssão contadora, nascida nesta Capital, Jaraguá - SP, no dia 04/04/1990,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Jair Antonio de Freitas
e de Janete Maria de Paula Freitas.
O pretendente: CLEIDEMAN DOS SANTOS FREITAS, estado civil divorciado, proﬁssão
desenhista, nascido nesta Capital, Perus - SP, no dia 15/02/1998, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José de Freitas e de Cleonice Santos de Freitas.
A pretendente: CAROLINE VIEIRA BELTRAME, estado civil divorciada, proﬁssão do
lar, nascida nesta Capital, Perus - SP, no dia 22/11/1988, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Rodolfo Beltrame e de Zedima Maria Vieira.
O pretendente: JOÃO NUNES DA SILVA, estado civil divorciado, proﬁssão administrador, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 30/05/1961, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Jeronimo Nunes da Silva e de
Ernestina Florentino da Silva. A pretendente: ROSIMEIRE OLIVEIRA BARROS, estado
civil divorciada, proﬁssão servidora pública municipal, nascida nesta Capital, São Miguel
Paulista - SP, no dia 16/10/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de José Alves de Barros e de Raquel Oliveira Barros.
O pretendente: MARCELO FINOTTI, estado civil divorciado, proﬁssão autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/03/1972, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Odete Finotti. A pretendente: CAROLINA MENDOZA
RODRIGUEZ, estado civil solteira, proﬁssão manicure, nascida em Assunção, Paraguai,
no dia 01/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Ceferino Mendoza Enciso e de Maria Ines Rodriguez.
O pretendente: HENRY APAZA MARCA, estado civil solteiro, proﬁssão costureiro,
nascido na Provícia de San Pedro de Totora, Estado de Oruro, Bolívia, no dia 05/06/1991,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Juan Alejo Apaza Villca
e de Maria Marca Condo. A pretendente: JICENIA GABRIELA ALDERETE CHAMBI,
estado civil solteira, proﬁssão estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no
dia 07/11/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luis
Alderete Canaviri e de Sonia Chambi Aysa.
O pretendente: SERGIO MARTINS GABRIEL JUNIOR, estado civil solteiro, proﬁssão
pedreiro, nascido em São Vicente - SP, no dia 02/08/1987, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Sergio Martins Gabriel e de Christiane Alberta da Silva.
A pretendente: JULIANA VENÂNCIO DE SOUZA, estado civil solteira, proﬁssão diarista,
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/09/1989, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Júlio César de Souza e de Ana Regina Venâncio.
O pretendente: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, proﬁssão
funcionário público, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 13/06/1964, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João Francisco dos Santos e de
Auxiliadora Anicio de Lima. A pretendente: MARISA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, estado civil
solteira, proﬁssão do lar, nascida em Rondon - PR, no dia 06/11/1968, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Avelino José Pereira e de Matilde Lima Pereira.
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

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 001267666.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA
SALOMÃO SILVA, CPF. 347.226.178-13, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença ,
condenando-a ao pagamento de R$42.453,51 (atualizado até 31/03/2017). Estando a executada em
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA,
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 000908851.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA
MARIA GOMES, CPF. 273.677.698-47, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença ,
condenando-a ao pagamento de R$19.862,19 (atualizado até 30/04/2017). Estando a executada em
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expediçã o de mandado de penhora e
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA,
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000125-12.2008.8.26.0511 - nº ordem: 75/08 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Rio das Pedras, Estado de SP, Dr(a). Felippe
Rosa Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Karisa Comércio e Transportes Ltda, CNPJ nº
67.941.088/0001-17, NIRE nº 35210903278 e Janaína de Boer Xavier, CPF. Nº 695.391.700-87, RG.
105.217.296-1 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios
de Pagamento Sa; alegando que em 31.10.2002, as partes firmaram contrato (Termo de Adesão doc. 01) para prestação de serviço de passagem e cobranças automáticas em pedágios, cabendo a
ré o pagamento por meio de débito automático em conta corrente, no qual o réu não manteve
numerários suficiente para quitação dos valores devidos da quantidade de “passagens” efetuadas
por seu veículo na pista especial “SEM PARAR/VIA FÁCIL” no valor do débito de R$ 61.218,88
atualizado em 28/01/2013. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as
suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Rio Das Pedras, aos 04 de julho de 2017.
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