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QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2018

CONTRATAÇÃO ADEQUADA
Empresa no ramo de retífica pretende contratar profissional aposen-
tado, sem dia e horário de trabalho, que receba apenas comissão pelo 
trabalho executado, qual o tipo de contratação adequada? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ, PODERÁ PEDIR 
DEMISSÃO E O BENEFÍCIO CONTINUAR?

Nos termos do Artigo 475 da CLT a concessão da aposentadoria por inva-
lidez ou conversão do auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário em 
aposentadoria por invalidez acarreta suspensão contratual. Portanto, 
nesse sentido, o pedido de demissão só é possível com a cessação do 
benefício e desde que o empregado seja considerado apto em exame 
Médico do Trabalho, dependendo o parecer Médico Pericial do INSS.

PAGAMENTO INDEVIDO DE COMISSÃO
Empresa fez pagamento indevido a um funcionário referente a 
comissões. Esse valor representa a 70% do salário, podemos des-
contar parceladamente, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHO EM DIA DE FOLGA
Folgas Trabalhadas e Feriados pagos a 100% tem incidência de DSR, 
integra como media para cálculo de férias e 13º? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A DATA DE OBRIGATORIEDADE DO ENVIO DA DCTFWEB E 
EFD-REINF PARA AS EMPRESAS DO GRUPO 2?

Esclarecemos que o EFD-Reinf para empresas do 2º grupo, que compre-
ende os demais contribuintes, o envio se inicia a partir das 8 (oito) horas 
de 1º de novembro de 2018, em relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir dessa data. Para fins de DCTFWeb será partir do mês de janeiro 
de 2019. Base Legal – IN RFB nº1.701/17 e IN RFB nº1.787/18.

• • •

Edital de citação, prazo de 30 dias. Processo Nº 0000589-51.2013.8.26.0223. O(A) mm. Juiz(a) de 
direito da 1ª VC, do Foro de Guarujá, Estado de SP. Dr(a) Ricardo Fernandes Pimenta Justo, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) C dos Alves Transportes ME, CNPJ 08.750.060/0001-33, que lhe 
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em alienação Fiduciária por parte de Banco Toyota do 
Brasil S/A, alegando em síntese: `` O Requerente firmou com a requerida uma cédula de crédito 
bancário sob o nº 0188282611, para financiamento do veículo Toyota Corolla, placa EYV0280, no 
total de R$ 94.672,32 (Setembro de 2011). O requerido, porém, deixou de efetuar  o pagamento das 
parcelas, gerando o débito objeto desta ação´´. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Guarujá, aos 07 de Novembro de 2017.                                                            

4ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062107-69.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EMPRESA PAULISTA 
DE ONIBUS LTDA, CNPJ. 60.832.847/0001-64, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença 
ajuizada por VRG - Linhas Aéreas S/A, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 120.098,55, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para 
que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2018. 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1116058-36.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens 
proposta por JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO (CPF. 311.887.258-66) e LIANA POLLASTRI 
TEIXEIRA DE CARVALHO (CPF. 225.783.148-96), por meio da qual os requerentes intentam 
alterar o regime de bens do casamento, de Comunhão Parcial de Bens para SEPARAÇÃO 
TOTAL DE BENS. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar 
ignorância, o presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, para ressalva dos 
direitos de terceiros interessados para, querendo, contestarem o pedido no prazo de 15 dias. 
Será o presente edital afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, aos 04 de dezembro de 2018. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

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: WELLINGTON ALVES DA SILVA ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rocha de Almeida e de Carmeci Alves da Silva. A pretendente: 
VERÔNICA PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Genival Formiga de Sousa e de Maria do Socorro Pereira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO MADUREIRA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jurandyr Severino dos Santos e de Guiomar 
Cardozo Madureira. A pretendente: PALOMA CRISTINA NEVES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulino Pereira da Silva 
e de Maria Neura das Neves.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DA SILVA ALMEIDA, profi ssão: gerente administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 09/04/1968, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edgar Vicente de Almeida e de 
Maria Bernadete da Silva Almeida. A pretendente: MARCIA ALVES DOS SANTOS, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moises 
Alves dos Santos e de Maria José Alves dos Santos.

O pretendente: ROBELIO SOUZA MENDES, profi ssão: envernizador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lourival Souza Mendes e de Adnalva Pereira 
Mendes. A pretendente: LUCIANA LANCIONI, profi ssão: balconista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro Lancioni e de Tereza Zianberys Lancioni.

O pretendente: BABATUNDE AKIN AROWOJOYE, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lagos-Nigeria, data-nascimento: 05/10/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mathew Akinyele Arowojoye e de Idowu 
Agnes Olatunde. A pretendente: MARISA FRANCISCO, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dorival Francisco e de Eliene Pereira da Silva.

O pretendente: BENJAMIN SUDRE GOMES NASCIMENTO, profi ssão: preparador de pintura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benjamin Gomes Nascimento e de Argelia Maria do 
Carmo. A pretendente: MICHELE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Milton Ferreira da Silva e de Maria Leonor dos Santos Silva.

O pretendente: MICHAEL RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: atendente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ramos dos Santos e de Maria Jose 
Marques dos Santos. A pretendente: GRASIELE BEZERRA PAULINO DA SILVA, 
profi ssão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo 
Paulino da Silva e de Adelucia Bezerra da Silva.

O pretendente: NIVALDO MOURA DOS SANTOS, profi ssão: encarregado geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maracás, BA, data-nascimento: 16/03/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Norato Pereira dos Santos e de Judite Moura 
dos Santos. A pretendente: PAULA PATRICIA BATISTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gercino José Batista e de Silvania Maria da Silva.

O pretendente: ANTONIO SILVIO PEREIRA, profi ssão: corretor de imóveis, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 27/10/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira de Lima e de Maria Alves Bezerra Pereira. 
A pretendente: FERNANDA FONSECA, profi ssão: secretária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1979, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Roberto Antoniassi Fonseca e de Ivalda Francisco Fonseca.

O pretendente: ROBSON GOMES DO NASCIMENTO, profi ssão: aux. de polimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 01/01/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Missias Rodrigues Do 
Nascimento e de Sidelsina Gomes Vieira. A pretendente: NADIA CILENE APARECIDA 
GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/11/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edemo 
Gomes e de Ilda Aparecida dos Santos Gomes.

O pretendente: AMAURI WESLEY MOREIRA DE ANDRADE, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
23/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosana Moreira de 
Andrade. A pretendente: JÉSSICA NUNES DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Orlando de Oliveira Silva e de 
Rosane Esmeralda Nunes dos Santos.

O pretendente: ERNEST CHIBUEZE IBEH, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Awo Omama-Nigeria, data-nascimento: 04/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aloy Ibeh e de Chikaodi Ibeh. A pretendente: 
RAFAELA ALVES DE FIGUEIREDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ricardo Paulino de Figueiredo e de Flavia Alves de Figueiredo.

O pretendente: ABDIAS DA SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Andorinha, BA, data-nascimento: 21/07/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonia Maria da Silva. A pretendente: DIVINA BARBOSA DA 
SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Buriti Bravo, MA, data-
nascimento: 22/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Julião da Silva e de Maria Merinalva Barbosa da Silva.

O pretendente: RODRIGO DE ASSIS CUNHA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nascimento Jose da Cunha e de Vanusa de Assis Moises Cunha. 
A pretendente: BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: recepcioniosta, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gildemario Mariano dos Santos e de Marlete 
Alves de Almeida.

O pretendente: RAPHAEL OFODUM EZEFOBI, profi ssão: carregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Adazi-Enu-Nigeria, data-nascimento: 15/12/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Dominic Ezenwa e de Macillina Ezenwa. A 
pretendente: LUCIANA ESMERINDA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux.limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Andre, SP, data-nascimento: 23/05/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Cassu de Oliveira Filho e de Sonia Maria 
Cassu de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON SOUZA MOUSINHO, profi ssão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo da Silva Mousinho e de 
Lucineide de Araujo Souza. A pretendente: FABIANA ALVES DE ARAUJO, profi ssão: 
aux. de compras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domingos Salvio Alves 
de Araujo e de Marlene Avelina Cardoso.

O pretendente: MAURO VICTOR TITO CHAMBI, profi ssão: técnico em hemoterapia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 04/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jaime Tito Castillo e de Eva Marina Chambi 
Bautista. A pretendente: ANA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Soares de 
Oliveira e de Oreni Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: JÚLIO JOSÉ FLORENCIO LISBOA, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ayrton José Lisboa e de Rita Muniz Florencio. A 
pretendente: TAIANE DA SILVA MOREIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jazon Moreira Lopes e de Cleonice Correia da Silva.

O pretendente: RENAN HIDEKI SILVA WATANABE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nilópolis, RJ, data-nascimento: 15/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Livio Akira Watanabe e de Silvane Machado da 
Silva. A pretendente: VICTÓRIA ROCHA BORGES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Niterói, RJ, data-nascimento: 17/11/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Cidiomar Marques Borges e de Marta Rosangela Rocha.

O pretendente: VITORIO APARECIDO DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serra Negra, SP, data-nascimento: 19/08/1996, residente e 
domiciliado em Diadema, SP, fi lho de José Benedito de Lima e de Ivonete da Silva 
Oliveira de Lima. A pretendente: JAMILE DA SILVA BATISTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 12/12/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Batista da Silva e de Maria Espedita da 
Silva.

O pretendente: VANDERLEI FERNANDES BEZERRA, profi ssão: meio of. de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/08/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernandes Bezerra 
e de Francisca Alves Guerra Bezerra. A pretendente: CAROLINE LEITE DOS SANTOS, 
profi ssão: op. de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
dos Santos e de Damiana Elécia Leite dos Santos.

A pretendente: THAMIRIS STEFANNI TEIXEIRA, profi ssão: supervisora de operações, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Teixeira e de Alice 
Francisco de Barros Teixeira. A pretendente: PRISCILA RIVERO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Jorge Rivero e de Angele Rivero.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE QUEIROZ DANTAS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Jaguaribara, CE, data-nascimento: 05/09/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Teixeira Dantas e de Francisca 
das Chagas de Queiroz. A pretendente: MACIANA PAULO DA SILVA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 
26/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Justino Paulo da Silva e 
de Maria Socorro da Silva.

O pretendente: LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: técnico de 
instalação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mauro dos Santos e 
de Zuleide Gonçalves dos Santos. A pretendente: LÍGIA DE SOUZA LUIZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Luiz e de Vera Lucia de 
Souza Luiz.

A pretendente: LUCIANA RABELO CASTRO, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Rene Rabelo Castro e de Elisabete Capreto Castro. A 
pretendente: LÍVIA DE SOUZA CORRÊA, profi ssão: psicologa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Manaus, AM, data-nascimento: 21/06/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Waldir Felix Corrêa e de Ruth Maria das Graças de Souza 
Corrêa.

O pretendente: RONI PEDRO NOVAES, profi ssão: motorista operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/11/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Grigorio Belarmino dos Santos Novaes e de 
Caroelita Pedro Novaes. A pretendente: RAYANE CAVALCANTE MOTA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 
26/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Sousa 
Mota e de Leonice Alves Cavalcante Mota.

O pretendente: RAFAEL MARQUES FIGUEIREDO DA SILVA, profi ssão: aux. de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/09/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Marques da 
Silva e de Tania Aparecida Figueiredo Brito da Silva. A pretendente: ALDENIZA DA 
SILVA LUZ, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Sumaúma-Barra 
do Corda, MA, data-nascimento: 10/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Divino da Luz e de Maria de Lourdes da Silva Luz.

O pretendente: JOSÉ LEÃO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 09/08/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Terto da Silva e de Maria Aparecida Leão da Silva. A pretendente: 
CAMILA PEDRINA FERNANDES GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcio da Motta Gomes e de Cleonice Dolores Fernandes Gomes.

O pretendente: ALVIMAR JOSE ALCANTARA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Itapecerica, MG, data-nascimento: 12/09/1957, residente e domiciliado em 
Itapetininga, SP, fi lho de João Batista de Alcantara e de Felicia Maria de Alcantara. A 
pretendente: MARISA RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1970, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Renato Rodrigues Pereira e de Maria Jesus Pereira.

O pretendente: EDIVAL ALVES CAVALHEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Maringa, PR, data-nascimento: 05/09/1967, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antenor Alves Cavalheiro e de Jubvelina Mizael dos Santos. A 
pretendente: DÉBORA MARIA FERREIRA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1965, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Vicente Ferreira e de Odete Santina Ferreira.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS MACÊDO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Leite de Macêdo e de Marinêuza dos Santos Macêdo. 
A pretendente: FERNANDA CRUZATTO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1989, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Sergio Cruzatto e de Cleonice Tenorio da Silva Cruzatto.

O pretendente: ARON VIANA MENEZES DE LIMA, profi ssão: técnico em automação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reni Menezes de Lima e de Denise 
Viana da Costa Lima. A pretendente: JAQUELINE BARBOZA MENEZES DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Henrique Menezes 
da Silva e de Edlamar Barboza.

O pretendente: ANTONIO CARLOS PANTANO, profi ssão: técnico de TV, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Gauraçaí, SP, data-nascimento: 12/10/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Pantano e de Pulcheria Manhani 
Pantano. A pretendente: EDNA ESTELA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Paranavaí, PR, data-nascimento: 17/05/1961, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Emilio Estela e de Antonia Estrada Estela.

O pretendente: JAIRO LUCIO XAVIER, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 12/09/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Lucio Xavier e de Iva Franca Xavier. A pretendente: 
INGRID TAINÃ ALVES BATISTA COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Allan Francisco Costa e de Rubineia Alves Batista.

O pretendente: JULIO CESÁR SILVA REIS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio Alves dos Reis e de Maria das Graças Silva Reis. 
A pretendente: SILVANA ANTONIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adeilde Antonia da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saú-
de Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas decontato, vem por meio des-
te notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação des-
te edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761/4089".
Empresa: C. DOS S. E S. CNPJ: **.*95.315/0001-** Contrato: 4500002350
Empresa: R. DA S. N. T. DE E. - ME  CNPJ: **.*42.657/0001-** Contrato: 4500014571

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SERGIO CREMASCHI SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro civil, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (03/10/1959), residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Aluysio Mendonça Sampaio 
e de Esther Cremaschi Sampaio. A pretendente: SILVANNA LODUCA RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, solteira, economista, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no 
dia (03/09/1971), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Fernando Faro Ribeiro e de Ana Maria Loduca Ribeiro.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Thiago Mazeto (*)

Chegou o momento de fazer o balanço 
do ano que está se encerrando e 
colocar na ponta do lápis aquilo que 

se espera para os próximos 12 meses. Pen-
sando nisso, separei três tipos de negócios 
que vão fazer sucesso no e-commerce no 
próximo ano para se inspirar.

1. Perfumes - Na segunda posição 
do ranking mundial sobre o mercado de 
fragrâncias, de acordo com pesquisa da 
Euromonitor International, o Brasil segue 
atrás apenas dos Estados Unidos, com mais 
de US$ 6,8 bilhões em vendas no ano pas-
sado. E o comércio desse tipo de produto 
não para de crescer, acompanhando a 
expansão contínua do mercado da beleza. 

Seguindo essa ideia, abrir um e-commer-
ce de perfumes torna-se bastante rentável 
para quem deseja buscar uma segunda ren-
da ou mesmo a independência fi nanceira 
em 2019. Para iniciar é preciso levantar 
fornecedores, custos e riscos, além de 
contar com o suporte de uma plataforma 
de e-commerce capaz de atender todas as 
necessidades da loja. Compre poucos pro-
dutos por vez para evitar estoque parado 
ou mesmo problemas com a alfândega, em 
caso de perfumes importados. 

2. Sex Shop - Hoje, o Brasil tem 11 mil 
pontos de vendas de produtos eróticos, 
que geram mais de 100 mil empregos 

Três tipos de negócio que vão fazer 
sucesso no e-commerce em 2019

A partir de agora, todas as atenções estão voltadas para 2019
de envio dos produtos. Isso pode deixar 
o cliente desconfortável no momento do 
recebimento e fazer com que ele nunca 
mais volte a comprar de você. 

3. Suplementos para musculação 
- Quem achou que a “onda fi tness” não 
passaria de uma marolinha com certeza 
se impressiona ao ver o crescimento desse 
segmento por aqui. Segundo dados do IHR-
SA Global Report 2018, relatório promovido 
por uma das maiores representantes do 
fi tness mundial, o Brasil possui quase 35 
mil academias e, tudo o que tange esse uni-
verso, movimenta US$ 2,1 bilhões por ano. 

Vender suplementos para musculação 
online vai ao encontro do sucesso desse 
mercado e o público é garantido. Assim 
como no e-commerce de perfumes e no sex 
shop, é preciso avaliar riscos, fornecedores 
e buscar uma plataforma que atenda todas 
as demandas da nova loja virtual. Aposte 
em conteúdos ricos e mídias pagas para 
criar sua reputação e gerar vendas. Por 
ser um nicho atrativo, muitos empreen-
dedores apostam nele. A concorrência é 
grande, mas uma estratégia de marketing 
bem pensada fará com que o seu produto 
chegue no cliente certo, aumentando suas 
chances de conversão.

2019 promete. Sucesso, sempre! 

(*) - É head de experiência do cliente da Tray, 
unidade de e-commerce da Locaweb.

diretos ou indiretos e movimenta mais de 
R$ 1 bilhão por ano. Mesmo com todos 
esses números de encher os olhos, antes 
de abrir um sex shop online é preciso ana-
lisar riscos, buscar fornecedores e traçar 
seu público-alvo. Entretanto, neste caso, 
há pontos bem específi cos que devem ser 
levados em consideração. 

Por ser um nicho que gera muita curiosi-
dade e dúvida do consumidor, é importante 
sempre manter um chat online (ou outro 
canal) para responder as perguntas da 
forma mais natural possível. Para reforçar 
esse ponto, ofereça também conteúdos in-
formativos sobre os produtos em um blog, 
por exemplo. Assegure máxima discrição 
na compra e na entrega. Não coloque, 
por exemplo, a logo da sua loja na caixa 
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Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 27/12/2018, às 
11h00min, na Rua Padre João Manoel, 983, 9º andar, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01411-001, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise e deliberação sobre as recomendações elaboradas pela auditoria a respeito 
da redução do prejuízo acumulado; (ii) Exame, discussão e votação da amortização do prejuízo acumulado com a 
redução do capital social da Companhia; e (iii) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18/12/2018. A Diretoria.
 (19, 20 e 21/12/2018)
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