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O sucesso é um 
professor perverso.
Ele seduz as 
pessoas inteligentes 
e as faz pensar que 
jamais vão cair.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft
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A geração de empregos 
com carteira assinada 
em junho veio dos 

pequenos negócios, pela 
quinta vez seguida neste ano. 
A análise feita pelo Sebrae a 
partir de dados do Ministério 
da Economia, mostra que 
foram criados 52,7 mil postos 
de trabalho no segmento. O 
número de empregos criados 
pelas micro e pequenas em-
presas em junho registrou o 
melhor resultado para o mês 
nos últimos cinco anos.

As médias e grandes cor-
porações, pela segunda vez 
consecutiva, mais demitiram 
do que contrataram, regis-
trando saldo negativo de 4,8 
mil empregos. Ao se agregar 

Pequenos negócios sustentam 
geração de emprego pelo 
quinto mês no país

o resultado da Administração 
Pública a esses saldo, no total 
foram gerados no país 48.436 
postos de trabalho no país.

No primeiro semestre de 
2019, os pequenos negócios 
respondem por 387,3 mil em-
pregos, 70 vezes maior que o 
saldo de empregos gerados pe-
las médias e grandes empresas 
(5,5 mil).

No primeiro semestre, foram 
os pequenos negócios do setor 
de serviços que sustentaram a 
geração de empregos no país, 
respondendo pela criação de 
213,8 mil postos de trabalho, 
55,2% do total. Os pequenos 
negócios da indústria de trans-
formação assumiram a segunda 
posição, com criação de 56,6 

mil empregos, seguidos pelas 
micro e pequenas empresas da 
agropecuária (+54 mil empre-
gos). Já os pequenos negócios 
que atuam no comércio regis-
traram, no primeiro semestre 
de 2019, demissão líquida de 
quase 50 mil trabalhadores.

No primeiro semestre, o co-
mércio foi o único a registrar 
saldo negativo, ao se considerar 
todos os portes de empresas, 
chegando a 88,7 mil, na compa-
ração com o primeiro semestre 
de 2018. O subsecretário de 
Relações de Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Matheus 
Stivali, avaliou que retração do 
emprego no comércio é refl exo 
da atividade econômica em 
recuperação. “O comércio em-

O número de empregos criados pelas micro e pequenas empresas em junho registrou o melhor 

resultado para o mês nos últimos cinco anos.

Dívida com o Fies
O MEC prorrogou para o dia 10 

de outubro o prazo para renegocia-
ção de dívida do Fies. Para pedir a 
renegociação, os estudantes pre-
cisam ter fi rmado o contrato com 
o Fies até o segundo semestre de 
2017; estar com as parcelas atra-
sadas em, no mínimo, 90 dias; e ter 
contratos em fase de amortização. 
Mais de 500 mil alunos estão com 
os contratos de fi nanciamento na 
fase de amortização e com atraso 
no pagamento das prestações.

O Paraguai enfrenta uma 
grave crise política que ame-
aça o governo do presidente 
Mario Abdo Benítez. O motivo 
da tensão é a Usina Hidrelé-
trica binacional de Itaipu, na 
fronteira com o Brasil. Os dois 
países assinaram um acordo 
em 24 de maio no qual o Brasil 
tenta resolver um problema de 
desequilíbrio praticado há anos 
pelo Paraguai, que se aproveita 
da energia excedente da usina 
e paga menos pela eletricidade 
gerada em Itaipu.

Pelo texto, o Paraguai se 
comprometeu a equilibrar a 

O custo da energia no Brasil chega a ser o dobro

do cobrado no Paraguai.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (30), em Brasília, 
que vai respeitar a Lei da Anis-
tia de 1979 e não pretende “me-
xer no passado”. Perguntado 
por jornalistas se vai contestar 
a versão ofi cial da Comissão Na-
cional da Verdade (CNV) sobre 
a morte do advogado Fernando 
Santa Cruz, pai do presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Felipe Santa 
Cruz, Bolsonaro questionou o 
trabalho realizado pelo grupo.

“Você acredita em Comis-
são da Verdade? Foram sete 
pessoas indicadas pela Dilma 
[Rousseff, ex-presidente, que 
também foi presa durante 
a ditadura militar]. Não é 

Bolsonaro ‘não vai mexer no 

passado’ mas questiona CNV.

Um grupo de cientistas, com a 
ajuda do satélite Tess, “caçador 
de planetas” da Agência Espa-
cial Norte-Americana (Nasa), 
descobriu três novos planetas 
considerados os menores já en-
contrados fora do Sistema Solar. O 
novo trio de planetas se encontra 
no sistema que recebeu o nome 
“TOI-2070”. A descoberta foi 
publicada na revista Nature As-
tronomy na segunda-feira (29).

Um dos corpos celestes é 
parecido com a Terra, com 
uma superfície rochosa, e foi 
batizado como planeta “B”. Já 
os outros dois, chamados de 
planetas “C” e “D”, têm metade 
do tamanho de Netuno. Todos 
eles estão entre os menores 
planetas e mais próximos do 

Sistema Solar já identifi cados. 
O estudo ainda revela que o trio 
está localizado a 73 anos-luz 
de distância. Os pesquisadores 
não excluem a possibilidade de 
que o sistema também possa 
hospedar outros planetas mais 
distantes e “habitáveis”.

“O TOI-270 é uma verdadeira 
Disneylândia para a ciência de 
exoplanetas e um dos principais 
sistemas já descobertos pelo 
Tess”, afi rmou Günther. Segun-
do os cientistas, isso permitirá 
que futuras observações, como 
as programadas para 2020 com o 
telescópio espacial James Webb, 
da Nasa, investiguem facilmente 
as várias propriedades dos três 
planetas, como a massa e a com-
posição atmosférica (ANSA).

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Em junho, a indústria bra-
sileira de máquinas e equipa-
mentos teve queda nas vendas 
de 6,1% na comparação com o 
mês anterior e recuo de 12,1% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado, informou ontem 
(30) a Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). O 
resultado de junho infl uenciou 
na taxa de crescimento acu-
mulada do ano, que passou de 
7,5% (entre janeiro e maio) a 
3,6% de crescimento (entre 
janeiro e junho). 

As vendas para o mercado 
externo registraram retração 
pelo terceiro mês consecutivo, 
com desempenho negativo de 
8% na comparação com maio. 
Na comparação a junho do ano 
passado, a queda foi de 22,5%, 
acumulando US$ 681 milhões. 
Grande parte disso se deve à 
crise na Argentina, que era o 

Houve um desaquecimento das atividades no setor.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, si-
nalizou ontem (30) que está 
aberto para fi rmar um acordo 
de livre comércio com o Brasil. 
Aos repórteres na Casa Branca, 
em Washington, o magnata 
republicano afi rmou que tem 
um bom relacionamento com 
o país sul-americano e com 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Além disso, Trump destacou 
que o chefe de Estado brasileiro 
é um “grande cavalheiro”.

“Tenho um ótimo relacio-
namento com o Brasil. Tenho 
um relacionamento fantástico 
com o presidente. Acho que 
ele está fazendo um ótimo tra-
balho. Vamos trabalhar em um 
acordo de livre comércio com 
o Brasil. O Brasil é um grande 
parceiro comercial”, disse o 
norte-americano. 

Trump, afi rmou que não sabia 

sobre a indicação de Eduardo 
Bolsonaro como embaixador 
do Brasil em Washington, mas 
elogiou a escolha feita. “Eu 
não acho que seja nepotismo, 
porque seu fi lho ajudou muito 
na campanha, seu fi lho é ex-
traordinário. Acho que é uma 
grande indicação, eu não sabia 
disso”, afi rmou Trump, ao ser 
questionado pela jornalista 
Raquel Krahenbühl, da Globo 
News, em coletiva de imprensa.

“Eu conheço o fi lho dele, 
acho o fi lho dele extraordi-
nário, é um jovem brilhante 
e incrível. Eu conheço o fi lho 
dele, provavelmente é por esse 
motivo que eles fi zeram isso”, 
declarou o presidente dos 
EUA. O governo Bolsonaro já 
submeteu aos Estados Unidos 
a indicação de Eduardo, que 
também precisará passar por 
sabatina no Senado (ANSA).

Caio Coronel/Divulgação Itaipu
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prega pessoas de qualifi cação 
média e é onde mais a crise 
econômica é sentida”, disse.

A maior parte das contra-
tações com carteira assinada 
aconteceram entre as MPE 

do estado de São Paulo, com 
a criação de 15,2 mil postos, 
seguido das empresas de Minas 
Gerais (mais 14 mil empregos). 
Isso fez com que o Sudeste as-
sumisse a liderança na criação 

de vagas de trabalho no mês 
de junho (mais 33 mil em-
pregos), sendo seguido pelos 
pequenos negócios da região 
Centro-Oeste (mais 11,6 mil 
vagas) (ABr).

Setor de máquinas e equipamentos 
teve queda de 12,1% em junho

ção com junho de 2018. Neste 
ano, até o mês de maio, o setor 
vinha registrando aumento no 
número de contratações, mas 
em junho houve uma pequena 
redução, resultado, segundo a 
associação, de um desaqueci-
mento das atividades do setor. 
O setor fabricante de máquinas 
e equipamentos conta atual-
mente com 307.526 pessoas 
ocupadas.

O diretor da Abimaq, Mario 
Bernardini, disse que o governo 
precisa estimular a economia 
brasileira e retomar o crescimen-
to, recuperando os investimen-
tos. “O crescimento econômico 
e retomada do crescimento é 
prioridade número um desse 
país, mais do que as reformas. 
As reformas são meio importante 
para fazerem efeito a médio e 
longo prazo. O que tem que 
fazer a curto prazo é recuperar 
os investimentos” (ABr).

segundo maior cliente do Bra-
sil, atrás dos Estados Unidos, 
e que reduziu as compras de 
máquinas e equipamentos em 
cerca de 50%. O setor também 
registrou queda de 2,9% na 
importação na comparação 

com maio. No entanto, na com-
paração anual, a importação 
cresceu 20,5%. 

Com relação aos empregos, o 
mês de junho apresentou queda 
de 0,4% em relação a maio e 
aumento de 4,2% na compara-

Trump elogia Bolsonaro 
e quer acordo com Brasil

Cientistas descobrem 3 novos 
planetas fora do Sistema Solar

ANSA

Itaipu ameaça estabilidade 
do governo do Paraguai

situação até 2022, adquirindo 
uma potência de 9,6% maior 
para este ano e de 12% maior em 
2020, 2021 e 2022. Atualmente, 
o Paraguai compra 61% menos 
do que deveria e se apropria da 
energia excedente, que é mais 
barata, para abastecer o mer-
cado interno e atrair indústrias 
e investimentos. Na prática, o 
consumidor brasileiro quem 
paga essa vantagem, pois o custo 
da energia no Brasil chega a ser 
o dobro do cobrado no Paraguai.

Nos últimos dias, quatro 
membros do governo para-
guaio renunciaram ao cargo: 
o embaixador no Brasil, Hugo 
Saguier; o ministro paraguaio 
das Relações Exteriores, Luis 
Alberto Castiglioni; o presiden-
te da Administração Nacional 
de Eletricidade (ANDE), Al-
cides Jiménez; e o titular da 
usina de Itaipu, José Roberto 
Alderete. Todos são contrários 
aos termos do acordo assinado 
com o Brasil. Já o presidente do 
Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
é favorável ao texto (ANSA).

Jair Bolsonaro: “pretendo 
respeitar a Lei da Anistia”

contestar. Se gastou mais de
R$ 5 bilhões, dinheiro público 
do povo que trabalha para dar 
para quem nunca trabalhou. 
Você acha justo que a gente 
tem que continuar? Eu não 
pretendo mexer no passado, 
eu pretendo respeitar a Lei da 
Anistia de 79”, disse.

Relatório da CNV aponta 
que o corpo de Fernando San-
ta Cruz foi transportado da 
chamada Casa da Morte, um 
centro clandestino de tortura 
e assassinato, localizado em 
Petrópolis, para a Usina Cam-
bahyba, no norte fl uminense, 
local onde teria sido incinerado. 
A informação estaria baseada 
no depoimento do ex-delegado 
do DOPS/ES, Cláudio Guerra. 
Segundo a CNV, Santa Cruz 
foi preso por agentes do DOI-
-CODI/RJ em 23 de fevereiro de 
1974, no Rio de Janeiro, mas os 
órgãos ofi ciais do regime não 
admitiram sua prisão alegando 
que o advogado estava foragido.

Bolsonaro afi rma que o mi-
litante de esquerda durante a 
ditadura militar (1964-1985) foi 
morto por integrantes da Ação 
Popular (AP), um grupo de luta 
armada contra o regime, e não 
pelas Forças Armadas (ABr).
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Reconhecimento 
facial e proteção

de dados pessoais

Os sistemas de 

reconhecimento 

facial são cada vez 

mais utilizados para 

diferentes serviços

Desbloqueio de smar-
tphones, carros au-
tônomos, formas de 

pagamento (China), vigilância 
policial, vigilância privada para 
segurança, câmeras de trânsi-
to, marcação em fotos e posts 
em mídias sociais, embarque 
em aeronaves, dentre outros 
exemplos que poderiam ser 
citados. Parece um sonho, 
onde basta um sorriso para 
que muitos serviços estejam 
a nossa disposição, em um 
mundo seguro e confi ável.

Recentemente, foi noticiado 
que o estado de São Paulo 
pretende adotar a tecnologia 
de reconhecimento fácil nas 
linhas de metrô; além disso, 
em outros estados da Federa-
ção, a polícia já usa o sistema 
na tentativa de identificar 
criminosos. Também pode-
mos lembrar do sistema de 
reconhecimento facial da linha 
Amarela (Linha 4) do Metrô 
de SP, que acabou na Justiça, 
por violação da privacidade 
dos usuários.

A privacidade é, sim, o prin-
cipal fundamento para que 
esse sistema não seja muito 
bem visto por muitos. É graças 
ao reconhecimento facial que 
Estados não democráticos es-
tão criando sistemas de “score” 
social (China, por exemplo), 
baseado no comportamento 
dos cidadãos – monitorados o 
tempo todo, de forma quase 
ininterrupta (sobre a vigilância 
incessante, Londres leva isso 
a outro patamar, para não 
falarmos dos EUA e do caso 
Edward Snowden).

Além da violação da pri-
vacidade e, principalmente, 
da necessária adequação da 
utilização desta tecnologia 
às bases legais de coleta e 
tratamento de dados pessoais 
previstas na legislação brasilei-
ra (Lei nº 13.709/2018), outra 
questão merece profunda 
análise. No meio dessa onda 
de “disrupção” e de “inovação 
desenfreada”, o fato é que o 
sistema de reconhecimento 
fácil é absurdamente falho. 

Falho a ponto de ter sido 
recentemente banido na ci-
dade de São Francisco/EUA 
(coração do Vale do Silício e 
sede das mais famosas empre-
sas de tecnologia do mundo). 
O motivo do banimento foi a 
privacidade (do receio com 
um Estado opressivo, na linha 
do que vem acontecendo na 
China), mas também o seu 
mau funcionamento e baixa 
confi abilidade, já comprovados 
em diversos estudos ao redor 
do mundo. 

O Rio de Janeiro – que 
adotou tal sistema – já sentiu 
isso na pele. Logo no segundo 
dia de funcionamento, uma 
mulher foi detida pela Polícia 
Militar e depois descobriu-se 
que havia sido falha do sistema 
de reconhecimento facial.  A 
mesmíssima coisa (falha no 
reconhecimento) ocorreu em 
Nova York, conforme relatado 
pelo The Wall Street Journal. 
Em Londres, um estudo sugere 
que o sistema falhe em 80% 
das vezes. 

O jornal inglês The Indepen-
dent produziu uma matéria em 
abril de 2019 apontando que 
o carro autônomo tem maior 
probabilidade de atropelarem 
negros do que brancos, na 
medida em que o sistema de 
reconhecimento facial não 
identifi cava satisfatoriamente 
que negros eram pessoas. 
Podemos lembrar, ainda, do 
sistema do Google Fotos que 
acabou identificando uma 
pessoa negra como sendo um 
gorila. Trágico e deprimente. 

A BBC, em maio de 2019, 
chegou a reportar que o uso de 
sistemas de reconhecimento 
facial é perigosamente irres-
ponsável. Infelizmente, um 
sistema absurdamente falho 
e problemático está ganhando 
cada vez mais espaço no Brasil, 
colocado em risco a população, 
seja em relação à falha do re-
conhecimento fácil, seja em 
relação à vigilância constante 
e opressora, seja, por fi m, em 
relação à utilização dos dados 
coletados (e sua provável ina-
dequação com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais).

(*) - É Professor de Direito Civil, 
Direito Digital e Direito da Inovação 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Marcelo Chiavassa de Mello (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e 
Romério Damascena. Revisão: Sonia Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. 
Serviço informativo: Agências Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,
 J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Startout Brasil está com inscrições abertas 

@Em seu quarto ciclo do ano, o StartOut Brasil, programa 
de apoio à inserção de startups brasileiras nos mais pro-

missores ecossistemas de inovação do mundo que levará até 
20 negócios para uma imersão em Xangai no mês de dezembro. 
De acordo com Caio Megale, Secretário de Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério 
da Economia, o programa busca mostrar as oportunidades 
de ganhar novos mercados e também apoiar as startups no 
processo de internacionalização. “Esse auxílio do governo se 
faz necessário, pois muitas startups não se veem preparadas 
para fazer negócios em mercados externos e, quando estão, 
carecem de recursos, capacitação e conexões para enfrentar 
esse desafi o. A participação em uma missão de governo ajuda 
essas startups a atrair a visibilidade necessária para a expansão 
de seus negócios e a conexão com parceiros estratégicos”, 
afi rma Megale (https://www.startoutbrasil.com.br/).

100 vagas de emprego em 9 estados 

@A Senior, empresa especialista em softwares para gestão, 
está com processo seletivo aberto para preencher mais 

de 100 oportunidades da companhia. A empresa tem como 
expectativa crescer 30 anos em 3, por meio de investimentos 
em inovações e aquisições, um crescimento que justifi ca a 
necessidade de ampliar seu time de profi ssionais qualifi cados. 
Com 12 mil clientes, no primeiro trimestre a empresa anunciou 
um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano 
de 2018. A expectativa para 2019 é de que a Senior encerre o 
ano com faturamento superior a R$ 420 milhões. Para conferir 
as vagas, e se candidatar, os interessados podem acessar o site 
da Senior. No LinkedIn da companhia também tem informações 
sobre cada uma das oportunidades. (Linkedin: https://www.
linkedin.com/company/senior-sistemas/jobs/) e (Site: www.
senior.com.br/carreiras/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Profi ssionais raros em TI: por que é 
tão difícil preencher algumas vagas?
Contratar para área de tecnologia é um desafi o constante para os gestores de RH. Isso porque, 
infelizmente, o Brasil não forma profi ssionais na mesma medida que o mercado demanda

Paulo Exel (*)

O fato é que, na última década, o 
volume de dados cresceu expo-
nencialmente, e passou a ser ge-

renciado de maneira totalmente digital. A 
tecnologia, que antes era coadjuvante nas 
empresas, passou a ser uma área estratégica 
e de alto impacto para os negócios. Essa 
transformação fez crescer a demanda por 
profi ssionais e criou um descompasso entre 
a alta procura e a baixa oferta. 

Um levantamento feito pela Manpower 
Group, apontou que o Brasil é o segundo 
país que mais sofre com a escassez de profi s-
sionais qualifi cados, atrás apenas do Japão. 
Cerca de 71% das empresas apontam ter 
essa difi culdade. De acordo com o estudo, os 
profi ssionais de TI ocupam a oitava posição 
no ranking dos mais escassos, estando atrás 
de profi ssionais de nível técnico, artesãos, 
engenheiros, contadores. 

Dentro da área de TI não é fácil listar 
quais são os profi ssionais mais raros, afi nal 
essa demanda varia de acordo com a re-
gião, área, tipo de empresa e mudanças no 
mercado. No entanto, quando observarmos 
o mercado de contratações, conseguimos 
traçar um paralelo entre as demandas que 
estão mais recorrentes e as mais difíceis de 
serem preenchidas.

Pela minha experiência, consigo dizer que 
hoje os profi ssionais mais raros são aqueles 
com perfi l técnico, que 
também tenham capacida-
de analítica e estratégica. 
É o caso de profi ssionais 
com conhecimento em 
análise de dados, que 
consigam não só trabalhar 
com as ferramentas, mas 
que também tenham ex-
pertise para interpretar as 
informações e transformá-las em estratégia 
para a empresa. Ou seja, mais do que as 
habilidades técnicas, as empresas buscam 
pessoas capazes de entender o impacto das 
ações de TI para o negócio.

Outro cargo cada dia mais necessário, são os 
responsáveis pela segurança da informação. 
O vazamento de dados pode comprometer 
a continuidade da empresa. Proteger-se de 
ataques e invasões é uma questão urgente e 
requer uma equipe com profundo conheci-
mento e atualizações constantes, uma vez que 
em pouco tempo as defesas fi cam obsoletas. 
A Europa começou um movimento muito 
forte de proteção de dados, e isso já começou 
a refl etir no Brasil através de subsidiárias 
Européias. No entanto, apesar de ser um 
nicho de atuação que tende a crescer, essa é 
uma área que poucos profi ssionais escolhem.

Com o avanço da velocidade de se criar 
novos produtos e funcionalidades surgiu 

ainda a necessidade por profi ssionais de 
desenvolvimento de softwares capazes de 
criar ferramentas para automatização de 
testes. Imagine um cenário onde um novo 
serviço de tecnologia está sendo disponi-
bilizado. Após a fase de desenvolvimento 
e antes do lançamento, a ferramenta 
precisa ser testada em todas as interfaces, 
botões, navegabilidade, etc. Fazer isso 
manualmente encarece, e muito, a ope-
ração. Surge aí a necessidade de validar 
o código de programação de maneira au-

tomática. Mas para isso, 
precisamos de pessoas 
com expertise em ferra-
mentas e processos que 
vizam automatizar essas 
etapas. 

Acredito que convém 
falar também do pro-
gramador de software. 
Apesar de não ser um 
profi ssional raro, a pro-

cura está cada dia maior, aumentando 
assim a disputa entre os candidatos que 
existem. Mais uma vez, não é a quantidade 
de profi ssionais, mais sim o descompasso 
entre a formação deles e as urgências que 
aparecem no mercado.

Uma vez que são raros e cada dia mais 
necessários, esses candidatos começam a 
fazer exigências e buscam trabalhar para 
empresas as quais acreditam. O propósito 
é a bola da vez nos requisitos para quem 
está sendo contratado. Mas, apesar da mis-
são empresarial estar entre as condições 
especifi cadas por eles, o grande anseio é 
por maior fl exibilidade: seja no horário de 
trabalho, na possibilidade de home offi ce 
ou por um dress code mais informal. Outro 
grande desejo é que a empresa o mantenha 
exposto às novas tecnologias. Eles querem 
trabalhar em ambientes inovadores, que 

forneçam ferramentas e favoreçam seu 
desenvolvimento profi ssional. 

Enquanto recrutador, defendo que os 
profi ssionais negociem sim com as em-
presas que os estão contratando. É uma 
via de mão dupla, onde ambos os lados 
têm muito a ganhar. Mas, faço um alerta 
para que a negociação não se transforme 
em exigências, drenando o interesse e a 
confi ança de quem está com a vaga aberta. 

Algumas atitudes podem prejudicar o can-
didato. Falar de salário, benefícios e bônus 
logo no primeiro contato é uma delas. É o 
início do relacionamento, ambos os lados 
precisam se conhecer. Nessa fase, o candidato 
precisa explorar as oportunidades do projeto 
para o qual está sendo recrutado. Fazer per-
guntas sobre a cultura da empresa, sobre a 
liderança, os desafi os, as responsabilidades 
e o futuro são o caminho mais educado e 
de quem tem verdadeiro interesse por uma 
oportunidade profi ssional. Esperar que a 
empresa mude sua política e cultura só para 
tê-lo na equipe pode passar a mensagem 
de que você é um profi ssional arrogante, e, 
portanto, por mais que seja qualifi cado para 
a vaga, não servirá para fazer parte do time.

Com tanta complexidade, as consultorias 
especializadas no recrutamento de TI são 
grandes parceiras na hora de encontrar os 
profi ssionais raros desse segmento. Isso por-
que elas trabalham em conjunto com a área 
de Recursos Humanos, para defi nir o plano 
estratégico e o diagnóstico de perfi l ideal 
para cada vaga. Outro diferencial que torna 
as boutiques de recrutamento essenciais são o 
networking e o relacionamento contínuo com 
o mercado e com um nicho específi co. Sem 
isso, encontrar os talentos nessa área torna-se, 
cada vez mais, uma tarefa quase impossível.

(*) É formado em Administração de Empresas, 
possui MBA executivo em Gestão de Negócios

e tem certifi cação em coaching. 

Conquest One

Os profi ssionais mais 
raros são aqueles 
com perfi l técnico, 
que também tenham 
capacidade analítica e 
estratégica

Como abrir, formalmente, sua empresa pela internet
Abrir a própria empresa é 

o sonho de muitos brasilei-
ros, mas tornar-se um em-
preendedor requer algumas 
especifi cidades. Não dá para, 
simplesmente, começar a 
vender mercadorias ou pres-
tar determinado serviço, sem 
formalizar seu negócio.

Dentre diversos passos ne-
cessários para isso, é preciso 
ter uma ferramenta tão útil 
quanto indispensável: o Cer-
tifi cado Digital ICP-Brasil, nas 
suas versões e-CPF e e-CNPJ. 
É relativamente comum as pessoas associarem esta tecnologia 
apenas ao envio de informações à Receita Federal do Brasil (RFB), 
mas por meio dela é possível muito mais. Veja como o Certifi cado 
Digital é fundamental para iniciar e operar o seu negócio:

1) Abertura de empresas

Para que o negócio seja, realmente, formalizado como empresa, 
é necessário realizar um registro na Junta Comercial do estado, 
o qual já pode ser feito digitalmente em várias localidades do 
país (PI, SP, RS, MS, MG, PR, BA, CE, PB, GO e MT), por quem 
tem Certifi cado Digital. O principal benefício é a comodidade 
e a agilidade da tramitação dos processos realizados no meio 
eletrônico e a possibilidade de fazer a solicitação 24 horas por 
dia e sete dias por semana.

"Para abrir uma empresa pode ser usado qualquer tipo de 
Certifi cado e-CPF, seja armazenado no token – uma espécie 
de pen drive-, computador, cartão inteligente ou nuvem, co-
nhecido como remoteID", explica Leonardo Gonçalves, diretor 
comercial da Certisign. Segundo o executivo, o Certifi cado é 
o que garante a autenticidade das informações e, por isso, 

ele é exigido pelas Juntas nos 
processos on-line.

2) Envio de informações à 

Receita Federal

Abriu o seu negócio? Pronto. 
Agora você tem um CNPJ e 
precisará de um outro tipo de 
Certifi cado para operar a sua em-
presa, o e-CNPJ. É por meio dele 
que serão enviadas as entregas 
fi scais relativas a sua companhia.

3) Emissão de Notas Fiscais 

Eletrônicas

Com o mesmo Certifi cado e-CNPJ, que você enviará as en-
tregas fi scais, é possível emitir a Nota Fiscal Eletrônica –NF-e 
e a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e de forma auto-
matizada para você ter o controle do seu caixa e se manter em 
dia com o Fisco.

4) Assinar documentos digitalmente

Com o e-CPF e o e-CNPJ em mãos você pode agilizar sua 
rotina pessoal e profi ssional com poucos cliques. Isso porque 
com ambos os Certifi cados você pode assinar documentos pela 
internet, sem papel e sem caneta. "Por exemplo, você pode fi rmar 
parcerias com empresas ou contratar fornecedores de outros 
estados sem se preocupar com a logística para a formalização 
do contrato. Toda tramitação é feita de forma eletrônica com 
validade jurídica - assegurada pela legislação-, por meio do uso 
do Certifi cado Digital e um portal de assinaturas".

Funciona assim: com o Certifi cado Digital e-CNPJ, você pode 
assinar contratos concernentes à empresa propriamente dita, 
enquanto que o e-CPF permite a formalização de documentos 
relacionados ao seu dia a dia de pessoa física.
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D - Cimento e Concreto
Reconhecido pela rica programação que oferece, o Concrete Show, único 
evento da América Latina dedicado às cadeias construtivas do cimento e do 
concreto, reserva para sua 12ª edição – que ocorre de 14 a 16 de agosto no 
São Paulo Expo – mais uma grade de conteúdos diferenciada. Entre eles 
está a ‘Arena 120 Ideias’, no Espaço do Conhecimento, que traz à tona os 
temas mais atuais e relevantes do setor. São 120 apresentações gratuitas 
para os profi ssionais do segmento, dos mais variados assuntos, distribu-
ídas por oito palcos simultâneos, com quinze painéis diferentes ao longo 
dos três dias de evento. Mais informações: (www.concreteshow.com.br).

E - Atrofi a Muscular
O Instituto Nacional da Atrofi a Muscular Espinhal (Iname), realiza nos 
próximos dias 24 e 25, o Encontro Anual Iname 2019, no Hotel Estanplaza 
International. O evento, que em sua primeira edição, era voltado somente 
para médicos e profi ssionais da área da saúde, ganha  uma nova frente: 
agora também é destinado para pacientes, familiares e cuidadores. Com 
o tema “Ame + Qualidade de Vida”, o objetivo do encontro é, além de 
capacitar profi ssionais da área de saúde, ampliar a discussão sobre a Ame 
ao trazer informações e conhecimento sobre a patologia, tratamento, 
prevenção e diagnóstico. Serão dois eventos simultâneos, um encontro 
científi co e um encontro de pacientes e familiares. Saiba mais: (https://
www.sympla.com.br/encontro-anual-iname-2019__498138).

F - Softwares para Gestão
A Senior, empresa especialista em softwares para gestão, está com 
processo seletivo aberto para preencher mais de 100 oportunidades da 
companhia. A empresa tem como expectativa crescer 30 anos em 3, por 
meio de investimentos em inovações e aquisições, um crescimento que 
justifi ca a necessidade de ampliar seu time de profi ssionais qualifi cados. 
Com 12 mil clientes, no primeiro trimestre a empresa anunciou um 
crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano de 2018. A 
expectativa para 2019 é de que a Senior encerre o ano com faturamento 
superior a R$ 420 milhões. As vagas são para os estados de São Paulo, 
Minas, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio, 
Pernambuco e Paraná. Saiba mais em (www.senior.com.br/carreiras/).

A - Elefante na Achiropita
Celebração conhecida por trazer as mais variadas delicias da gastro-
nomia italiana e ser o maior evento desta cultura no Brasil, a 93º Festa 
de Nossa Sra. Achiropita conta com o patrocínio do extrato de tomate 
Elefante. Durante os dias 3 de agosto a 1º de setembro, as ruas 13 de 
Maio, São Vicente e Doutor Luís Barreto, no Bixiga, contarão com mais 
de 30 barracas. O público poderá se deliciar com pratos típicos que 
vão desde o tradicional espaguete até aos antepastos. Todos feitos 
com Elefante, que doou 8 toneladas de extrato para a comemoração. 
Com atração para a família toda, as crianças ainda terão espaço para a 
diversão com pula-pula e pescaria. 

B - Reforma Tributária
Com o intuito de reunir subsídios e a opinião dos contribuintes sobre 
a reforma tributária para municiar deputados e senadores e contribuir 
com o debate sobre o tema, o Sescon-SP lançou o site “Termômetro da 
Reforma Tributária”. A página oferece ao usuário a oportunidade de 
dizer se é contra ou a favor a reforma, qual o melhor modelo, quais os 
itens de maior relevância que não podem faltar no texto, qual deve ser o 
principal enfoque dos debates, e muito mais. Além disso, a página reúne 
estudos sobre as propostas, matérias e reportagens da imprensa sobre 
o tema, opiniões de especialistas e tudo o que o contribuinte precisa 
saber sobre o assunto. Acesse em  (www.sescon.org.br/site/reforma). 

C - Produção de Tapetes
Referência em tapetes e tapeçarias no Brasil, a Punto e Filo oferece um 
produto de alta qualidade e criatividade. A grife traz para o Brasil uma 
nova tecnologia na produção de seus tapetes: o Econyl®. Produzido pela 
empresa Aquafi l, a principal fabricante de fi os para tapetes no mundo 
com a tecnologia, é um inovador fi o de nylon regenerado feito 100% do 
material residual. O sistema começa com o resgate de resíduos, como 
redes de pesca, retalhos de tecido, pisos de carpetes e resíduos indus-
triais de aterros sanitários e oceanos, que será limpo para recuperar 
todo o nylon possível através de um processo radical de regeneração e 
purifi cação. O nylon regenerado é transformado em fi o para tapetes e 
carpetes. Saiba mais: (www.puntoefi lo.com.br).

G - Varejo Alimentar
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EAESP) realiza no próximo dia 8, a partir das 8h30, um se-
minário sobre o varejo alimentar nacional e o crescimento dos Atacarejos, 
que passaram a ser os queridinhos dos brasileiros. Os atacadistas abriram 
lojas, varejistas adquiriram atacados e dezenas de novas bandeiras foram, 
e ainda estão sendo criadas, com base neste modelo de loja. O objetivo 
do seminário é ajudar a desvendar o universo do atacarejo e a discutir 
tendências, oportunidades e desafi os futuros deste formato, no contexto 
do varejo nacional. Saiba mais em: (cev.fgv.br/transformacao_digital_2019). 

H - Setor Corporativo
A Alitalia lança o BusinessConect, programa focado em pequenas e 
médias empresas, permite que elas acumulem milhas com as viagens de 
negócios de seus funcionários. A cada euro gasto na compra de voos, sete 
milhas são creditadas na conta da empresa. Além das milhas comerciais 
recebidas por meio do BusinessConnect, os funcionários da empresa 
também recebem milhas nas suas contas MilleMiglia pessoais, com a 
recompensa em dobro. As milhas podem ser convertidas em descontos, 
bilhetes prêmio, limite de bagagem extra, entrada nos Lounges Casa 
Alitalia e upgrades de classe. Mais informações: (www.alitalia.com.br).

I - Futuro dos Pagamentos
Nos dias 10 e 11 de setembro, no WTC Golden Hall, acontece o Exponential 
Finance Brazil, onde os congressistas terão a oportunidade de conhecer 
cases e experiências dos principais gurus e especialistas de fi nanças, além 
de compartilhar experiências vividas em suas organizações. Sewrão abor-
dados temas como blockchain, fi ntech, exonomics que estão mudando as 
estratégias e o futuro do mercado fi nanceiro. Participação da especialista 
Anne Connelly, professora da Singularity University no Centro de Pesqui-
sa NASA Ames, que assessora empresas como Jaxx, Ledger Labs, ixo e 
Bunz –, e é hoje vice-presidente do conselho da Blockchain no Canadá. 
Outras informações: (https://www.hsm.com.br/exponentialfi nancebrazil/).  

J - Sistemas Prediais
O SindusCon-SP realiza em seu auditório, no próximo dia 22, das 10h às 
18h, a 15ª edição do Seminário Tecnologia de Sistemas Prediais. O evento 
contará com apresentações e ricos debates com especialistas do setor com 
uma abordagem diferenciada sobre as tecnologias de sistemas hidráulicos, 
ar-condicionado, gás, transporte vertical e do uso de energia nos empre-
endimentos de construção civil. Destina-se à profi ssionais de engenharia 
e arquitetura de empresas incorporadoras, construtoras, de projeto e de 
fabricação de materiais, de componentes e sistemas construtivos; além de 
professores, pesquisadores e estudantes de escolas de engenharia, arquitetura 
e tecnologia de edifi cações. Mais informações: (www.sindusconsp.com.br).

D - Cimento e Concreto
Reconhecido pela rica programação que oferece, o Concrete Show, único 

A - Elefante na Achiropita
Celebração conhecida por trazer as mais variadas delicias da gastro-

Iniciamos ciclos a todo 

instante em nossas 

vidas, seja no campo 

afetivo, profi ssional, 

social, familiar, enfi m 

seguimos a jornada 

com novos embarques 

e desembarques na 

“plataforma da nossa 

vida”

Porém, é comum que as 
pessoas tenham difi cul-
dade em fechar ciclos e 

desapegar daquilo que não está 
mais funcionando. Preferem 
se manter em relações falidas, 
desgastantes, frustrantes, 
agressivas e muitas vezes sem 
respeito. E qual o momento de 
perceber que um ciclo precisa 
ser fechado para dar espaço 
para o novo? Para contextua-
lizar melhor, vamos imaginar 
algumas situações: 

Imagina que você iniciou 
uma atividade em uma nova 
empresa e esse o inicio veio 
acompanhado de prazer, en-
tusiasmo e satisfação pela 
conquista. Após algum tempo, 
pode ser que essa sensação já 
não seja mais uma verdade e 
que você perdeu encantamen-
to inicial. Esse desencanto 
pode vir, por exemplo, pela 
falta de reconhecimento por 
parte dos seus superiores ou 
até mesmo por um ambiente 
de trabalho hostil que se apre-
sentou logo depois. 

O mesmo acontece no âm-
bito das relações afetivas 
quando a descoberta de um 
novo amor traz sentimentos 
nobres, juntamente com um 
encantamento inicial. É ver-
dade que esse encantamento 
pode durar por toda uma vida, 
mas também pode ser que 
em algum momento torne-se 
abusivo, agressivo, sem honra, 
sem respeito e trazendo senti-
mentos de angústia, tristeza e 

frustração. 
O mesmo vale para as rela-

ções de amizades e parcerias 
de negócios que geralmente 
começam com leveza, confi an-
ça e carregadas de momentos 
de alegria e satisfação e ao 
longo do tempo podem se 
transformar e dar lugar a 
problemas que vão infl uenciar 
diretamente na sua saúde e 
emoções. 

Enfi m, quando você percebe 
que aquilo que era bom no ini-
cio, deixou de ser, é um indício 
de que algo deveria mudar. 
Em algum momento, algumas 
dessas relações se deteriorou. 
É nesse momento que você 
deveria parar e se questionar. 
O que eu estou fazendo nessa 
relação? Que contribuição ela 
é para mim? Por que permane-
ço em algo que me faz sentir 
desconfortável? Por que estou 
tão apegado a esse sentimento 
que me faz sentir frustrado e 
angustiado? 

Uma conversa franca com 
as pessoas envolvidas pode 
anteceder o fechamento desse 
ciclo, pois um diálogo esclare-
cedor de como você se sente 
pode te ajudar de uma forma 
ainda mais efetiva. Fechar um 
ciclo signifi ca que cada uma das 
partes segue seu caminho dali 
para frente. 

Cabe a você saber o momen-
to de “desembarcar” dessa 
história que não te traz bons 
sentimentos e fazer uma es-
colha diferente, pois escolhas 
não são certas nem erradas, 
são somente escolhas. 

Tornar-se mais consciente, 
faz com que você tome novas 
atitudes, dando espaço para 
que o “novo” chegue em sua 
vida. Ações diferentes trazem 
resultados diferentes que 
podem vir acompanhados de 
felicidade e leveza como a vida 
deve ser. 

(*) - É Terapeuta Quântica
(www.conscienciatheta.com.br).

Deborah Souza (*)

A Lei Orçamentária Anual 
previa R$ 120,014 bi-
lhões em investimentos. 

Esse montante agregava dota-
ções para a execução de obras 
ou serviços em 240 projetos, 
distribuídos em 84 empresas 
estatais federais.

Segundo a portaria do Minis-
tério da Economia, o aumento 
no orçamento ocorreu devido 
a “reabertura de créditos, 
transposições, incorporações 
e suplementações de créditos”. 
As empresas são de diversos 
setores, como fi nanceiro e de 
seguros; abastecimento; ener-
gia elétrica; petróleo e gás na-
tural; administração portuária; 

As despesas de investimentos serão fi nanciadas

com recursos próprios

Infl ação do 
aluguel é de 
6,39% em
12 meses

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M) aumen-
tou 0,40% este mês, contra 
0,80% em junho. O índice, 
medido pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), registra 
este ano uma alta de 4,79%. 
No acumulado dos últimos 
12 meses, a alta é 6,39%. O 
IGP-M é usado como refe-
rência para o reajuste dos 
aluguéis. A taxa de julho 
deste ano é menor que a 
registrada no mesmo mês 
de 2018, quando o índice 
havia subido 0,51% no mês 
e acumulava alta de 8,24% 
em 12 meses.

Depois de uma alta de 
1,16% no mês passado, o Ín-
dice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) também fi cou 
em 0,40% em julho. Segun-
do a FGV, os alimentos in 
natura foram os principais 
responsáveis pela alta, cuja 
taxa passou de 4,95% nega-
tivos para 0,58%.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) subiu 
0,16% em julho, após que-
da de 0,07% em junho. As 
principais contribuições 
para o índice foram: alimen-
tação (-0,55% para 0,22%) 
e habitação (0,17% para 
0,55%). O grupo hortaliças 
e legumes passou de 4,37% 
negativos para 1,60%, no 
período. O Índice Nacional 
de Custo da Construção 
(INCC) subiu 0,91% em 
julho, ante 0,44% no mês 
anterior (ABr).

O Índice de Confi ança de 
Serviços (ICS) avançou 2,2 
pontos em julho. É a segunda 
alta consecutiva do índice 
medido pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), depois 
de quatro quedas seguidas 
registradas no início deste 
ano. A alta, segundo a FGV, 
“sugere que os empresários 
estão percebendo uma reação 
no ritmo de atividade do setor 
e se tornando mais otimistas 
para o segundo semestre”.

O resultado positivo do ín-
dice em julho impactou 9 das 
13 atividades pesquisadas. 
Os dois componentes do ICS 
tiveram variações positivas: 
Índice de Situação Atual (ISA-
-S) avançou 1,9 ponto, para 
89,4 pontos, enquanto que o 
Índice de Expectativas subiu 
2,6 pontos, para 97,6 pontos. 
Apesar do resultado positivo, 

Empresários estão otimistas para o segundo semestre.

Sancionada há três meses, a lei que facilitou o 
cadastro positivo – lista de bons pagadores – agora 
pode entrar efetivamente em vigor. O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) concluiu ontem (29) 
a regulamentação do registro dos diretores e 
dos controladores responsáveis pelas empresas 
e pelos bancos de dados que acompanharão a 
vida fi nanceira dos consumidores em todo o país.

A resolução obriga os diretores das empre-
sas que recolhem os dados dos pagadores a 
comprovar capacitação técnica para a função. 
Os controladores dos bancos de dados deverão 
ter reputação ilibada. Somente com esses dois 
requisitos, essas companhias poderão obter o 
registro no Banco Central (BC).

Segundo o chefe do Departamento de Regulação 
do Sistema Financeiro do BC, João André Calvino 

Pereira, a resolução do CMN lista critérios seme-
lhantes aos aplicados para controladores e diretores 
das demais instituições fi nanceiras. Ele estimou 
que, com a nova lei, o número de brasileiros na lista 
de bons pagadores, que podem obter juros e taxas 
mais baixas, salte dos atuais 10 milhões para 70 
milhões, 80 milhões ou até 90 milhões de pessoas. 

O CMN também simplifi cou o processo de 
comunicação de indícios de irregularidades 
penais ou fi scais nas operações de crédito rural. 
Até agora, caso o banco detectasse alguma sus-
peita, deveria comunicar ao BC, que repassaria 
as informações aos órgãos competentes. Agora, 
os dados poderão ser enviados diretamente ao 
Ministério Público, no caso de delitos ou crimes 
penais, e à Receita, no caso de problemas fi scais, 
como suspeita de sonegação (ABr).
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Orçamento de investimento das 
estatais sobe para R$ 12,5 bilhões
O orçamento de investimento das empresas estatais federais para o exercício de 2019 subiu R$ 549,347 
milhões, indo para R$ 120,564 bilhões, de acordo com portaria publicada na edição de ontem (30) do DOU

to de energia; e comunicações.
Na portaria, o ministério des-

taca a capacidade das empresas 
estatais em financiarem as 
despesas de investimentos com 
recursos próprios. Dos gastos 
realizados com investimentos 
no terceiro bimestre de 2019 
(R$ 16,634 bilhões), 93,9% do 
total foi fi nanciada com recur-
sos de geração própria. A par-
cela restante foi paga, em parte, 
com recursos da participação 
da União no capital (1,5%), 
saldos de exercícios anteriores 
(0,1%), controladora (0,1%) e 
também através de operações 
de crédito de longo prazo, com 
4,4% (ABr).

infraestrutura de aeroportos; 
indústria de transformação, em 
segmentos diversifi cados, como 

produção de moeda, projetos 
navais e hemoderivados; servi-
ços; pesquisa e desenvolvimen-

Confi ança de serviços subiu 
2,2 pontos em julho

o relatório da FGV alerta para 
fatores considerados limitativos 
que podem inibir o ICS no se-
gundo semestre do ano. 

Um deles é a demanda insu-
fi ciente, que voltou a subir este 
mês, alcançando 34,4%. É o 

maior percentual desde agosto 
de 2018, quando chegou ao 
patamar de 35%. A demanda 
insufi ciente vinha caindo des-
de no segundo semestre de 
2018, mas reverteu a tendência 
em maio deste ano (ABr).

CMN concluiu a regulamentação 
do cadastro positivo

A estatal Furnas Centrais 
Elétricas pretende lançar um 
programa de demissão vo-
luntária (PDV) para reduzir 
o quadro de funcionários de 
4 mil, com mil terceirizados, 
para 2.751. Ainda não há data 
marcada para o lançamento 
do plano. O presidente da 
empresa, Luiz Carlos Ciocchi, 
disse ontem (30) que o número 
foi defi nido pelo Ministério da 
Economia.

Ciocchi destacou que não 
há exigência da Eletrobrás 

para que ocorra a redução de 
funcionários. Ele disse que se 
trata de um processo que vem 
sendo perseguido desde 2015, 
com os PDVs, de forma que se 
consiga “equilibrar as respon-
sabilidades da empresa com 
o contingente de pessoal”. O 
quadro de pessoal de Furnas 
chegou a 10 mil pessoas, sendo 
6 mil na sede, em Botafogo, por 
volta de 1990. Desde 2015, o 
número caiu de um total de 6 
mil funcionários para os 4 mil 
atuais (ABr).

Furnas vai reduzir quadro
de funcionários
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Como sair
da estagnação?

De tanto ver cenas 

de pessoas fumando, 

homens e mulheres 

passaram a achar 

que fumar seria algo 

natural, esquecendo de 

que se trata de uma ação 

nociva para a saúde

Esse processo de con-
dicionamento acabou 
tendo grande aplicação, 

pois fi cou demonstrado que o 
cérebro vai assimilando tudo 
o que lhe é mostrado de for-
ma repetida. Atualmente, as 
comunicações estão empre-
gando com frequência o uso 
de falsidades e violência com 
uma frieza jamais imaginada. 
O que se poderá esperar dessa 
forma de comunicação?

Se as pessoas não exami-
narem atentamente tudo que 
recebem, teremos o caos muito 
em breve, inclusive na econo-
mia onde se fala muito, mas 
não se apontam as causas reais 
da estagnação e as soluções 
adequadas. Cada ser humano 
deveria dar sua contribuição 
de acordo com as suas carac-
terísticas individuais. Mas as 
pessoas se acomodaram, não 
examinam a vida por si mes-
mos, nem buscam conclusões 
próprias, refl etindo intuitiva-
mente, o que fortaleceria o 
eu interior. 

Com o aumento da indolên-
cia, ampliou-se a aceitação 
de tudo o que era oferecido 
de fora. Surgiu o produto de 
massa com hábitos facilmente 
identifi cáveis que se revelam 
através de algoritmos esta-
tísticos. O ser humano tem 
de reconhecer a importância 
da refl exão e seguir a lei do 
movimento certo para não 
estagnar e enterrar os talentos 
espirituais. Devemos entender 
a natureza e suas leis. Quando 
não observadas, as leis naturais 
são implacáveis, como a da 
gravidade. 

O que ocorre no plano físico 
da natureza também ocorre em 
outras áreas, como no descon-
trole das dívidas, das contas, 
do comércio, do dinheiro 
público, e nos descuidos com 
a população. A mentira, a falsi-
dade e a ocultação da verdade 
sempre existiram. O que se 
espalhava boca a boca e pelo 
jornal impresso, hoje inunda 
o ar. Agora vivemos o auge da 
mentira em tudo na vida. Ainda 
veremos maior frieza e astúcia 
na preparação e divulgação das 
falsas narrativas motivadas 
pela cobiça dos homens e da 
geopolítica. 

Com o incremento das im-
portações, a produção fi cou 
travada desde os anos 1990. 
Urge ativar a produção e criar 
empregos, mas através de ati-
vidades úteis e benéfi cas, me-
lhorando a renda e o consumo. 
Sem produção, a circulação do 

dinheiro defi nha, acarretando 
estagnação. Com o declínio da 
produção, os custos fi caram in-
suportáveis e muitas empresas 
fecharam as portas. 

Alguma ação paliativa é 
necessária, mas não será su-
fi ciente, como simplesmente 
disponibilizar o dinheiro para 
as pessoas consumirem. Ne-
cessitamos de algo duradouro 
que dê estabilidade à economia 
e à vida, senão continuaremos 
caminhando aos sobressaltos 
sem sustentabilidade. Os 
imediatismos geraram a de-
sorganização e decaímos às 
difi culdades semelhantes às 
dos anos 1930, mas fi camos 
sem força para produzir. 

Baixar os juros Selic repre-
sentaria segurar o crescimento 
da dívida e, enquanto o mundo 
baixa os juros, não fazer o 
mesmo serviria para atrair 
capitais especulativos que 
promoveriam a valorização do 
real, mas o caixa do governo 
com défi cits nas contas con-
tinuaria no aperto. As nações 
surgiram de comunidades 
estáveis formadas por vontade 
própria de um grupo de indiví-
duos, com base num território, 
numa língua, e com aspirações 
materiais e espirituais. 

Com a massificação, isso 
mudou. As aspirações de pro-
gresso material com equilíbrio 
foram substituídas pela cobiça 
e guerras, e as espirituais de 
amplitude universal, por religi-
ões que deram espaço aos sec-
tarismos e fundamentalismos, 
em vez de se tornarem o solo 
adequado para o progresso 
espiritual da humanidade. O 
espiritualismo inato perdeu 
força diante do fortalecimen-
to do materialismo egoístico 
encobridor das causas da 
decadência. 

Tornado politicamente in-
dependente em 1822, o Brasil 
não avançou como poderia 
se tivesse sido bem adminis-
trado. Ainda falta muito para 
ser uma República digna e 
humanista. O pessimismo se 
instalou entre os empresários. 
As novas gerações desanimam 
com empregos elementares de 
baixos salários. Há cerca de 14 
milhões de desempregados. 
A população, que há décadas 
sofre com a falta de bons ru-
mos para o país, está saindo 
do torpor e ordeiramente vai 
pedindo a recuperação e a 
libertação da desfaçatez e da 
estagnação moral e econômica. 

Precisamos das condições 
que assegurem mais produção, 
empregos, renda, educação e 
progresso real. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz parte 
do Conselho de Administração
do Hotel Transamerica Berrini,

realiza palestras sobre qualidade
de vida. Coordena os sites

(www.vidaeaprendizado.com.br)
e (www.library.com.br).

E-mail: (bicdutra@library.com.br); 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O presidente Jair Bolsona-
ro afi rmou ontem (29), por 
meio de seu porta-voz, Otávio 
Rêgo Barros, que a invasão de 
telefones de autoridades “é 
crime e ponto fi nal”. Foi uma 
referência à interceptação 
de comunicações privadas 
do ministro Sergio Moro e 
diversas outras autoridades. 
Investigação da Polícia Fede-
ral sobre o caso, batizada de 
Operação Spoofi ng, prendeu 
quatro suspeitos do crime na 
semana passada. 

“O presidente tem se pro-
nunciado, no entendimento 
de que essa ação de hackers 
tem ‘a intenção de atingir a 
[Operação] Lava-Jato, o minis-
tro Sergio Moro, atingir a mi-
nha pessoa [Bolsonaro], tentar 
desqualifi car, tentar desgastar 
o governo’. E ressaltou que ‘a 
invasão de telefones é crime 
e ponto fi nal’”, disse o porta-
-voz, em entrevista coletiva 
no Palácio do Planalto. 

O principal suspeito de inva-
dir as comunicações privadas 

Porta-voz do governo, Otávio Rêgo Barros.

Dos três projetos que 
fazem parte do paco-
te, um já foi aprovado 

pelo Senado e dois aguardam 
votação. Os textos foram 
apresentados pelo Executivo 
à Câmara em fevereiro. Em 
março, textos idênticos foram 
apresentados no Senado e as-
sinados pela senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) e outros 
senadores para iniciar a trami-
tação e agilizar a discussão no 
Senado.

A senadora Eliziane Gama 
argumentou que o Senado po-
deria se dedicar imediatamente 
a análise dos textos, em um 
momento em que a Câmara se 
concentrava prioritariamente 
à análise da Reforma da Previ-
dência. “Nós temos duas pautas 
importantes para o Brasil — a 
Previdência e a segurança —  e o 
Congresso é grande o sufi ciente 
para os dois debates”. O projeto 
mais abrangente deles é o que 
estabelece medidas contra a 
corrupção, o crime organizado e 
os crimes praticados com grave 
violência a pessoa.

Senadores Eliziane Gama e Marcos do Val durante discussão na CCJ.

Projeto incentiva 
compartilhamento de 
alimentos

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado analisa projeto que 
incentiva a formação de redes de 
coleta e doação de alimentos para 
entidades de assistência social, 
de autoria do do senador Jorge 
Kajuru (PSB-GO), que modifi ca 
a lei do Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional 
(Sisan), para determinar o apoio 
à implementação dessas redes. 

Os alimentos distribuídos de-
verão estar em condições propí-
cias para consumo, nos aspectos 
sanitário e nutricional. Além do 
papel do Sisan, o poder público 
deverá incentivar a participação 
da sociedade civil nas redes de 
compartilhamento de alimentos, 
através de campanhas nos meios 
de comunicação. O projeto 
também mexe na lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
para tornar proibido o descarte 
de alimentos embalados dentro 
do prazo de validade ou in natura 
que estejam em boas condições 
de consumo. 

Para o senador Kajuru, o 
objetivo principal do projeto 
é combater o desperdício de 
alimentos. Ele explica que “a 
maioria das organizações sociais 
dependem de doações voluntá-
rias, que são esporádicas, des-
coordenadas e concentradas em 
datas especiais, que inspiram a 
generosidade do brasileiro”. Ka-
juru lembra que a alimentação é 
um direito social garantido pela 
Constituição e está incluída na 
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos da ONU. Outro 
objetivo dele com a iniciativa é 
reduzir a produção de resíduos 
e a poluição (Ag.Senado).

As empresas credenciadoras 
de cartões de débito deverão 
cobrar dos comerciantes tarifa 
fi xa e única, que não sofrerá 
variação conforme o valor da 
compra. É o que propõe o se-
nador Telmário Mota (Pros-RR) 
em seu projeto que tramita na 
Comissão de Assuntos Econô-
micos. O texto estabelece que 
o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) determinará as tarifas a 
serem cobradas pelas creden-
ciadoras.

O senador justifi ca sua propo-
sição apontando para a elevada 
concentração no mercado de 
credenciadoras de cartões 
no Brasil, dominado por duas 

Um projeto em tramitação 
no Senado pode aumentar o 
volume de transplantes de 
tecidos, órgãos e partes do cor-
po humano no Brasil. É o que 
espera o senador Major Olimpio 
(PSL-SP). Ele propôs revisar 
a legislação que regulamenta 
a doação pós-morte e quer 
enquadrar os crimes ligados à 
remoção ilegal de órgãos na Lei 
de Crimes Hediondos.

O projeto coloca a doação de 
órgãos e tecidos como sendo 
de consentimento presumido. 
Ou seja, caso a pessoa maior 
de 16 anos não se manifeste 
contrária à doação, ela é con-
siderada doadora até que se 
prove o contrário. Até agora, 
essa autorização para retirada 
em judicialmente incapazes 
deveria vir expressamente do 
pai e da mãe ou dos represen-
tantes legais.

O projeto prevê que o Sistema 
Nacional de Transplante seja 
informado sobre a vontade das 
pessoas que deixam a opção 
expressamente registrada no 
documento de identidade. O 
projeto torna a lei de doação de 

Proposta do senador Major Olimpio torna toda pessoa doadora, 

salvo manifestação contrária.

A ministra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, Damares 
Alves, participou ontem (30) do 
Fórum de Políticas Públicas para 
Pessoas com Doenças Raras, realiza-
do em Brasília, quando pediu união 
em torno do tema. “O que interessa 
é que a gente está motivado a fazer 
alguma coisa. O governo está sensível 

ao tema. Então, nesse quesito, dos 
raros, meu convite é: vamos estar 
juntos”, afi rmou.

A ministra destacou também que 
divergências ideológicas não podem 
afetar a condução do trabalho da 
Coordenação-geral das Pessoas com 
Doenças Raras. Criada este ano, a 
divisão tem a função de defender os 

direitos dos pacientes, frente ao Mi-
nistério da Saúde e ao Congresso Na-
cional. O governo federal estima que, 
atualmente, 13 milhões de brasileiros 
sejam acometidos por essa condição. 

São consideradas doenças raras 
aquelas que se manifestam em 65 
pessoas a cada 100 mil indivíduos. 
Geralmente, são quadros crônicos, 

progressivos e degenerativos e que 
podem evoluir para óbito. Além disso, 
não há cura para esse tipo de doença. 
Outro fator relevante é o fato de que 
as doenças assim classifi cadas são 
bastante distintas entre si e que pes-
soas com o mesmo diagnóstico podem 
apresentar diferentes sintomas. 

Existem de seis a oito mil tipos de 

doenças raras, em que 30% dos pa-
cientes morrem antes dos cinco anos 
de idade; 75% delas afetam crianças 
e 80% têm origem genética. Algumas 
dessas doenças se manifestam a 
partir de infecções bacterianas ou 
causas virais, alérgicas e ambientais, 
ou são degenerativas e proliferativas 
(ABr).
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Senado deve votar pacote 
anticrime no segundo semestre
A análise de projetos do pacote anticrime do governo será uma das principais missões do Senado no 
segundo semestre

O texto, entre outros pontos, 
permite a prisão de condenados 
em segunda instância; eleva pe-
nas no caso de crimes com arma 
de fogo; impede o livramento 
condicional para integrantes 
de facções criminosas; e muda 
regras para o confi sco de pro-
duto do crime para que órgãos 
de segurança pública possam 
usar os bens apreendidos. 

Outra mudança é permitir que 
o Ministério Público proponha 
acordo antes mesmo do rece-
bimento da denúncia, no caso 
de alguns crimes.

No início de julho, o senador 
Marcos do Val (Cidadania-ES) 
apresentou o relatório ao texto 
na CCJ. Elaborado com o suges-
tões de juristas, o relatório traz 
diversas alterações. No total, 

o senador fez 33 mudanças no 
projeto. “Fizemos um relatório 
que pudesse contemplar quem 
se considera esquerda, direita, 
centro. A gente não fez nada 
voltado para um lado ou para 
o outro e nem tirou a caracte-
rística dele, que é o combate 
à criminalidade, à corrupção”, 
explicou o relator em entrevista 
coletiva (Ag.Senado).

Bolsonaro: invasão de 
telefone é crime e ponto fi nal

de autoridades, Walter Delgatti 
Neto, afi rmou, em depoimento, 
que foi ele quem entregou vo-
luntariamente o conteúdo das 
mensagens ao jornalista norte-
-americano Glenn Greenwald e 
que não foi pago para isso.

Greenwald é fundador do 
site The Intercept, que tem 
divulgado as trocas de mensa-
gens atribuídas a procuradores 

da Lava Jato e ao ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, então juiz que co-
mandava as ações da operação 
em Curitiba. No fi m de semana, 
Bolsonaro disse que Glenn 
Greenwald “talvez pegue uma 
cana aqui no Brasil”. Segundo o 
porta-voz do governo, trata-se 
de uma “percepção pessoal” do 
presidente (ABr). 

Doação de órgãos como ato de 
consentimento presumido

órgãos mais fl exível em relação 
à veiculação de anúncio ou 
apelo público por doação a uma 
pessoa determinada ou para 
arrecadação de fundos para o 
fi nanciamento de transplante 
ou enxerto em benefício de 
particulares. 

O senador se coloca favorá-
vel às campanhas dizendo que 
“quando praticadas dentro dos 
limites legais, poderão salvar 
vidas de milhares de brasilei-

ros”. Ao justifi car o projeto, o 
parlamentar diz acreditar que 
essas medidas devem con-
tribuir para o aumento nos 
índices de doadores potenciais 
e efetivos. “Isso pode refl etir 
positivamente no número de 
transplantes de órgãos — o 
que, consequentemente, repre-
senta a sobrevida de milhares 
de pessoas que atualmente 
estão em fi las de espera por 
um transplante” (Ag.Senado).

Tarifa fi xa sobre vendas com 
cartão de crédito

empresas, e lembrando que, 
na proporção de suas vendas, 
os pequenos comerciantes 
pagam taxas mais elevadas 
que os grandes. Empresas 
credenciadoras são aquelas que 
viabilizam que o estabelecimen-
to comercial, ou profi ssional 

autônomo, aceite o cartão como 
meio de pagamento, utilizando 
para isso uma máquina própria. 
É diferente da instituição fi nan-
ceira que emite o cartão.

“Considerando o aluguel das 
máquinas, a tarifa fi ca em torno 
de 5% a 6% sobre o valor da 
venda, chegando até mesmo 
a percentual ainda maior. Pela 
proposta que apresentamos a 
tarifa será única e não variará 
com o valor da venda”, diz Tel-
mário. A decisão é terminativa: 
se aprovado na comissão e não 
houver recurso para votação 
em Plenário, o projeto segue 
para análise da Câmara (Ag.
Senado). 

Ministra pede união em torno do tema “doenças raras”
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CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 
- NIRE 353.0005306-1 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada Em 08/04/2019 - Data, Hora e Local: 08/04/2019, 
às 09h, na sede social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, 
nesta Capital. Convocação:  edital publicado no DOESP e no 
jornal Empresas & Negócios dos dias 08, 09 e 12/03/2019.- 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital 
social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos 
de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por una-
nimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18, publicados no DOESP e no 
jornal Empresas & Negócios do dia 23/03/2019, tendo os acio-
nistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas nos mesmos 
jornais, nos dias 08, 09 e 12/03/2019; e, 2.- fixar em R$ 0,00 o 
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramen-
to: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária.- São Paulo, 08/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo So-
ares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pe-
reira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Gior-
gi; Begônias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações 
Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner 
de Souza; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Limantos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo So-
ares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refinaria Nacio-
nal de Sal S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira 
S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo 
Soares Giorgi; e Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., 
p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi.A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 08 de abril 
de 2019. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 
286.369/19-9 em 29/05/2019.

Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A.
Em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 17/05/2018, na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Alexandre Dumas,
2.200, 4º andar, conjunto 402, Chácara Santo Antônio, CEP 04717-910. Presença: Os acionistas subscritores da totalidade do capital social inicial
da Companhia, Vivante S.A., CNPJ nº 02.386.450/0001-90 e Vivante Serviços de Facilities Ltda., CNPJ nº 02.608.118/0001-22. Mesa: 
Presidente, Philippe Alain Yann Enaud; Secretário, Kleber Benedito Viana de Lima. Deliberações: (i) Deliberar sobre a constituição uma Sociedade 
por Ações sob a denominação de “Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A.”, cujo objeto será: a) a prestação de serviços de 
construção civil, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva e reparo de instalações elétricas, sistemas de eletricidade e de iluminação; 
de instalações hidráulicas e equipamentos sanitários; e de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, bem como a
realização de pequenas obras, reformas e manutenções correntes em edifícios de qualquer natureza já existente; b) a prestação, diretamente ou
mediante a cessão/subcontratação de terceiros, de serviços de manutenção, conservação e limpeza de imóveis e congêneres, em geral ou 
especificamente para a área de saúde (em hospitais, clínicas médicas e afins), suas áreas internas, externas, instalações e equipamentos, bem 
como o fornecimento de peças, partes, componentes, materiais e outros bens necessários para a prestação dos serviços; c) o fornecimento de mão 
de obra em geral; d) a prestação, a empresas, entidades e empreendimentos de serviços de planejamento, organização, coordenação, programação 
e consultoria (de caráter técnico, administrativo e/ou financeiro), em geral ou especificamente para a área de saúde (em hospitais, clínicas médicas
e afins), envolvendo a execução, pelo próprio tomador dos serviços ou por terceiros, de atividades, operações, fornecimentos e/ou serviços de 
interesse do tomador dos serviços; e) a participação em empreendimentos empresariais e/ou em outras sociedades; f) a prestação de serviço de
caráter privado de prevenção e combate a incêndios (bombeiro profissional e brigada de incêndio) e g) prestação de serviços de manutenção dos
sistemas de detecção e combate a incêndios. A Companhia terá o capital social de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação, conforme se verifica 
no boletim de subscrição anexo; (ii) Leitura do boletim de subscrição da totalidade do capital social, o qual faz parte integrante desta ata como Anexo
I, bem como do projeto do Estatuto da Companhia constituída, o qual, em duplicata, encontra-se devidamente assinado pelos senhores 
subscritores, que, fica fazendo parte integrante desta ata como documento Anexo II. Mereceram aprovação dos presentes, sem discrepância de
votos, todos os documentos acima. Apresentado aos presentes o comprovante de depósito do capital social mínimo da Companhia perante o Banco 
do Brasil, o qual faz parte integrante da presente ata como Anexo V, e diante do cumprimento de todas as formalidades legais o Sr. Presidente deu
por constituída a Companhia “Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A.”; (iii) Eleição dos membros da administração da Companhia. 
Eleitos para o Conselho de Administração, para exercício de mandato de 3 anos: (i) Sr. Nicolas Arthur Jacques Wollak, RNE nº V317048W
(DELEMAF-RJ), CPF/MF nº 057.378.217-22, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (ii) o Sr. Marcos Attilio Pennacchi Novoa 
Y Novoa, RG nº 25.076.020-4 SSP/SP, CPF/MF nº 277.315.838-56, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e o Sr. Philippe Alain 
Yann Enaud, RNE nº V247992-J, DELEMIG/SP, CPF/MF nº 218.247.748-93, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração. Eleitos
para compor a Diretoria da Companhia, com um mandato de 3 anos: Sr. Philippe Alain Yann Enaud, RNE V2247992-J, CPF/MF nº 218.247.748-93,
para o cargo de Diretor Presidente; Sr. Kléber Benedito Viana de Lima, RG nº 14.818.623, SSP/SP, CPF/MF nº 091.312.548-29, para o cargo de 
Diretor Financeiro; e Sr. Luís Fernando Domingues Reolon, RG nº 20.887.970-5 SSP/SP, CPF/MF nº 193.858.968-81, para o cargo de Diretor 
Técnico. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, ora eleitos, aceitaram os seus respectivos cargos, declarando 
conhecer plenamente a legislação, a remuneração global dos Administradores para o exercício do ano de 2018 será deliberada oportunamente, por 
meio da Assembleia Geral; e (iv) Aprovar a indicação dos jornais “Empresas & Negócios” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo” para as 
publicações da Companhia. Encerramento: Ata lida e aprovada foi assinada por todos os Acionistas: Vivante S.A. - p.p. Philippe Alain Yann Enaud
e Kleber Benedito Viana de Lima. São Paulo, 17/05/2018. Mesa: Philippe Alain Yann Enaud - Presidente da Mesa; Kleber Benedito Viana de
Lima - Secretário da Mesa. Advogado Responsável: André Franchini Giusti - OAB/SP: 305.658. JUCESP/NIRE S/A 3530052128-5 em 18/09/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo II - “Estatuto Social da Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A. - Capítulo I - 
Denominação, Sede, Objeto e Duração: Cláusula 1ª - Vivante Serviços de Instalação e Manutenção S.A. (a “Companhia”), é uma sociedade
de ações de capital fechado, que se regerá pelo presente Estatuto Social, pela Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e demais disposições 
legais aplicáveis. Cláusula 2ª - A Companhia tem sede em São Paulo/SP, na Rua Alexandre Dumas, 2.200, 4º andar, conjunto 402, Chácara Santo 
Antônio, CEP 04717-910, podendo abrir filiais, agências, escritórios, ou outras dependências de qualquer natureza, em qualquer ponto do território 
nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria. Cláusula 3ª - A Companhia tem como objeto social: a) a prestação de serviços de construção
civil, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva e reparo de instalações elétricas, sistemas de eletricidade e de iluminação; de instalações
hidráulicas e equipamentos sanitários; e de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, bem como a realização de pequenas
obras, reformas e manutenções correntes em edifícios de qualquer natureza já existente; b) a prestação, diretamente ou mediante a cessão/
subcontratação de terceiros, de serviços de manutenção, conservação e limpeza de imóveis e congêneres, em geral ou especificamente para a 
área de saúde (em hospitais, clínicas médicas e afins), suas áreas internas, externas, instalações e equipamentos, bem como o fornecimento de
peças, partes, componentes, materiais e outros bens necessários para a prestação dos serviços; c) o fornecimento de mão de obra em geral; d) a 
prestação, a empresas, entidades e empreendimentos de serviços de planejamento, organização, coordenação, programação e consultoria (de
caráter técnico, administrativo e/ou financeiro), em geral ou especificamente para a área de saúde (em hospitais, clínicas médicas e afins),
envolvendo a execução, pelo próprio tomador dos serviços ou por terceiros, de atividades, operações, fornecimentos e/ou serviços de interesse do
tomador dos serviços; e) a participação em empreendimentos empresariais e/ou em outras sociedades; f) a prestação de serviço de caráter privado 
de prevenção e combate a incêndios (bombeiro profissional e brigada de incêndio); e g) prestação de serviços de manutenção dos sistemas de 
detecção e combate a incêndios. Cláusula 4ª - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Cláusula 
5ª - O Capital Social é de R$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas da totalidade 
do capital social da Companhia, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. § 1º - Cada ação ordinária terá direito a um voto 
nas Assembleias Gerais. § 2º - A distribuição de ações decorrentes do aumento do capital social deverá se efetivar dentro de 60 dias, contados da
data da publicação da Ata da Assembleia Geral que o aprovar, observados os preceitos legais aplicáveis. § 3º - As transferências, desdobramentos 
e conversões de ações serão suspensas 10 dias antes da realização das Assembleias Gerais. § 4º - É vedada a emissão de partes beneficiárias. 
Cláusula 6ª - As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral: Cláusula 7ª - A Assembleia Geral de acionistas,
órgão soberano na Companhia, tem poderes definidos em lei e será convocada por quaisquer dos Acionistas ou por 2 membros da Diretoria agindo 
conjuntamente. § 1º - Os editais de convocação deverão ser entregues a cada Acionista com 8 dias de antecedência da data programada para a 
realização de cada Assembleia de Acionistas, e deverão conter informações sobre o local, a data e o horário em que a respectiva Assembleia de 
Acionistas será realizada e sobre a ordem do dia, bem como qualquer documentação pertinente a ordem do dia. § 2º - As Assembleias de Acionistas
serão consideradas como devidamente convocadas, dispensando os procedimentos previstos no § 1º acima, sempre que comparecerem acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Cláusula 8ª - A AGO realizar-se-á dentro dos 4 primeiros meses após o término de cada
exercício social, competindo-lhe, na forma da lei, examinar e deliberar sobre o relatório anual e as demonstrações financeiras elaboradas pela
Diretoria, previamente aprovados pelo Conselho de Administração e, se em funcionamento, pelo Conselho Fiscal. § Único - As Assembleias Gerais 
Extraordinárias realizar-se-ão quando regularmente convocadas para os fins previstos em lei e nos estatutos. Cláusula 9ª - A Assembleia será
presidida pelo Presidente da Mesa, com a assistência do Secretário da Mesa, nomeados pelos acionistas presentes. Cláusula 10 - A presença dos 
Acionistas representando, no mínimo 60% do capital votante da Companhia deverá ser requisitada para constituir quórum para a instalação de 
qualquer Assembleia Geral. Cláusula 11 - Quaisquer questões submetidas à Assembleia Geral serão aprovadas com os votos favoráveis dos
acionistas representando, no mínimo, 60% do capital social votante da Companhia, exceto se um quórum maior for requisitado de acordo com as
disposições deste Estatuto Social ou da Lei das Sociedades por Ações. Cláusula 12 - A Assembleia tem competência exclusiva, com exceção a
quaisquer outras atribuições constantes deste Estatuto Social ou da Lei das Sociedades por Ações: a) Para discutir e votar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia; b) Para aprovar o Orçamento Anual da Companhia e sua respectiva revisão semestral; c) Para aprovar a remuneração 
anual global para os Conselheiros e Diretores da Companhia; d) Para alterar o Estatuto Social; e) Para decidir sobre transformação, consolidação, 
constituição, cisão, incorporação, dissolução ou liquidação, assim como qualquer capitalização envolvendo a Companhia; f) Para decidir sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício social e a distribuição de dividendos, observando-se o dividendo mínimo obrigatório estabelecido na 
Cláusula 25 deste Estatuto Social; g) Para decidir sobre qualquer alteração, aumento ou redução do capital social; h) Para decidir sobre qualquer
questão apresentada pelo Conselho de Administração; i) Para decidir sobre a criação de um novo tipo de ações ou a criação de ações com direitos 
especiais (golden shares). § Único - A matéria listada no item (i) acima exigirá o voto favorável dos Acionistas representando 100% do capital com
direito a voto da Companhia. Capítulo IV - Administração da Companhia: Cláusula 13 - A administração da Companhia competirá ao Conselho 
de Administração e à Diretoria. Cláusula 14 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela 
Assembleia. Os valores individuais respectivos, tanto dos conselheiros, quanto dos diretores, serão fixados pelo Conselho de Administração dentro
dos limites estabelecidos pela Assembleia Geral. § Único - Findos os respectivos mandatos, os administradores permanecerão em seus cargos até
a investidura de seus substitutos. Seção I - Conselho de Administração: Cláusula 15 - O Conselho de Administração será composto por no 
mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos, bem como destituídos ou 
substituídos a qualquer tempo. § 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente a ser, eleito pelos membros do Conselho, dentre seus
integrantes. § 2º - Caberá ao Presidente convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração. § 3º - Nas ausências temporárias e
impedimentos do Presidente, seu substituto será designado pelo Conselho, entre os demais conselheiros. § 4º - Será convocada Assembleia Geral
sempre que o número de conselheiros em exercício tornar-se inferior a 03, a fim de que sejam eleitos os conselheiros substitutos. § 5º - Além dos 
casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo de conselheiro que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 60 dias
consecutivos. Cláusula 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre e extraordinariamente sempre que 
necessário, mediante convocação por escrito por qualquer um de seus membros, com antecedência mínima de 10 dias, devendo a convocação
mencionar a ordem do dia a ser discutida. A convocação será suprida pelo comparecimento da totalidade dos membros do Conselho da 
Administração. § 1º - O “quórum” para instalação da reunião é a maioria dos membros do Conselho de Administração. § 2º - As resoluções do 
Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria de seus membros, salvo de maior quórum for exigido pela Lei das
Sociedades por Ações. Cláusula 17 - Compete privativamente ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da
Companhia e aprovar os respectivos planos de expansão e modernização; b) Aprovação da venda, locação, transferência ou alienação de bens 
imóveis cujo valor de mercado seja superior a R$ 100.000,00 na data da transação, ou hipoteca ou qualquer tipo de ônus com relação aos imóveis
da Companhia em qualquer quantia superior ao valor aprovado pelos Acionistas no Orçamento Anual do exercício relevante; c) Aprovação da 
aquisição, venda, transferência ou criação de ônus ou gravame com relação a quaisquer ativos (incluindo investimentos em bens de capital -
CAPEX) da Companhia em qualquer quantia superior ao valor aprovado pelos Acionistas no Orçamento Anual do exercício relevante; d) Aprovação 
de novos acordos de parceria público-privada em qualquer valor diferente do que foi aprovado pelos Acionistas no Orçamento Anual do exercício
relevante; e) Aprovação de outorga de garantias, fianças, endosso ou qualquer outra garantia em favor de terceiros, cujo valor da garantia seja 
superior a R$ 500.000,00; f) Aprovação de novos contratos ou a continuidade de contratos existentes com Margem Bruta igual ou inferior a 10%;
g) Aprovação de continuidade de serviços a clientes inadimplentes a mais de 3 meses; h) Eleger e destituir diretores da Companhia, cujas 
atribuições serão definidas de acordo com o presente Estatuto Social; i) Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e 
documentos da Companhia, solicitar informações sobre contatos celebrados ou em vias de celebração, bem como em quaisquer outros atos da 
diretoria; j) Manifestar-se sobre quaisquer propostas ou recomendações apresentadas pela Diretoria; k) Autorizar a realização de qualquer negócio
estranho ao objeto social da Companhia e suas atividades relacionadas, direta ou indiretamente, incluindo por meio da constituição de uma
subsidiária ou aquisição de negócio existente; l) Manifestar-se sobre o relatório da administração, sobre as contas da Diretoria, e sobre as
demonstrações financeiras, bem como sobre a proposta de destinação dos resultados a serem apresentados à Assembleia Geral; m) Autorizar a 
aquisição de ações emitidas pela Companhia, com o propósito de cancelamento ou manutenção em tesouraria para venda posterior; n) Escolher e 
destituir os auditores independentes; o) Aprovação de qualquer assunção ou compromisso de endividamento que, cumulativamente, faça com que
a Dívida Líquida seja superior ao valor equivalente a 2 vezes o EBTIDA estimado da Companhia para o respectivo exercício ou seja aumentada em
um valor a 30% do valor estimado pelo EBTIDA da Companhia para o respectivo exercício; p) Autorizar a celebração, alteração, prorrogação,
antecipação ou cancelamento de qualquer doação (na qualidade de doador), contrato de joint-venture, cessão, transferência e/ou licença de marcar,
patente e/ou tecnologia ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual ou industrial; e q) Autorizar a celebração de contratos entre a
Companhia, ou qualquer de suas afiliadas, e seus acionistas. Seção II - Diretoria: Cláusula 18 - A Diretoria será composta por 03 membros, 
acionistas ou não, residentes no país, sendo 01 Diretor Presidente, 01 Diretor Financeiro e 01 Diretor Técnico, com mandato de 03 anos, sendo 
permitida a reeleição. Cláusula 19 - Os diretores serão investidos nos cargos mediante termo assinado no livro de Atas de Reunião de Diretoria, no
prazo de até 30 dias de sua eleição. § 1º - Os diretores serão eleitos de acordo com o previsto neste Estatuto Social permanecerão nos cargos até
que seus sucessores sejam empossados, exceto em casos de renúncia ou destituição. § 2º - Os diretores poderão ser substituídos a qualquer 
tempo pelo Conselho de Administração, sendo que nas hipóteses de renúncia ou destituição, ou nas de ausências temporárias e impedimentos de 
qualquer dos diretores, será convocada uma Reunião do Conselho de Administração, na forma deste Estatuto Social, a fim de que sejam eleitos os
diretores substitutos. Cláusula 20 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente. Essas reuniões serão válidas quando
delas participar a maioria dos Diretores, entre os quais o Diretor Presidente, lavrando-se as atas das respectivas deliberações. § Único - Em todas 
as reuniões da Diretoria as deliberações serão tomadas por maioria de votos de seus membros. Cláusula 21 - Compete à Diretoria administrar
todos os negócios sociais, representando a Companhia ativa e passivamente com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes em juízo ou fora dele, 
inclusive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público, praticar, enfim, todos e quaisquer
atos que julgar necessário para o bom andamento dos negócios sociais. § 1º - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: 
a) Conjuntamente, por 02 Diretores, b) Conjuntamente, por 01 Diretor e 01 procurador com poderes específicos; ou c) Conjuntamente, por 02
procuradores com poderes específicos. § 2º - As procurações deverão ser outorgadas pela Companhia devidamente representada pelo Diretor 
Presidente e o Diretor Financeiro, em conjunto, e salvas as procurações outorgadas para fins de representação judicial, deverão ter prazo 
determinado de validade de, no máximo, 01 ano, sendo vedado o substabelecimento. § 3º - Nos atos de aquisição ou de alienação de bens imóveis
ou de participações societárias em outras empresas, bem como de constituição de garantia real sobre qualquer bem de propriedade da Companhia, 
previamente aprovados pelo Conselho de Administração, a Companhia deverá ser representada, em conjunto, pelo Diretor Presidente e qualquer
outro Diretor. § 4º - É, ainda, de competência da Diretoria, a abertura, encerramento e alteração de endereço de filiais, agências, escritório, ou outras
dependências de qualquer natureza, em qualquer ponto do território nacional ou no exterior. Capítulo V - Conselho Fiscal: Cláusula 22 - O
Conselho Fiscal é órgão não permanente, que só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, conforme os termos da Lei das 
Sociedades por Ações. § 1º - O Conselho Fiscal será composto de 03 membros efetivos e 03 suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com
mandato até a primeira AGO após sua instalação, permitida a reeleição. § 2º - O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela
Assembleia Geral. Capítulo VI - Exercício Social, das Demonstrações Financeiras, das Reservas e dos Dividendos: Cláusula 23 - O exercício
social terminará em 31/12 de cada ano, quando será levantado o respectivo balanço e as demonstrações financeiras determinadas por lei. Cláusula 
24 - O Conselho de Administração poderá autorizar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores, e se julgar de interesse da
Companhia, promover a distribuição de lucros então apurados, bem como de lucros acumulados, após a manifestação do Conselho Fiscal, se em
funcionamento, requeridas as determinações legais e estatutárias, tudo “ad referendum” da Assembleia Geral que aprovar as contas do respectivo
exercício. Cláusula 25 - Os lucros líquidos apurados, após as amortizações, depreciações e provisões permitidas por lei, terão seguinte destinação: 
a) 5% para a constituição da reserva legal, destinado a assegurar a integridade do capital societário, dedução esta que deixará de ser obrigatória 
quando aludida reserva atingir 20% do capital social; b) Dividendo mínimo obrigatório de 05% do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da
Lei das Sociedades por Ações, salvo se acordado de outra forma pelos acionistas por unanimidade; e, c) O saldo restante terá o destino que a 
Assembleia Geral determinar, mediante proposta do Conselho de Administração, acompanhada do respectivo parecer do Conselho Fiscal, se em
funcionamento. § 1º - Os dividendos deverão ser obrigatoriamente distribuídos aos acionistas dentro de 60 dias, contados da publicação da ata da 
Assembleia Geral que os aprovar. § 2º - Os dividendos não reclamados dentro de 03 anos contados da data do aviso do pagamento prescreverão
em favor da Companhia. Capítulo VII - Liquidação: Cláusula 26 - A Companhia será dissolvida e liquidada na forma da legislação vigente. § Único 
- Compete à Assembleia Geral esclarecer o modo de liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo VIII - Do Foro: Cláusula 27 - Toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa vir a surgir entre 
a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, relacionada ou oriunda da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e/ou seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e/ou neste Estatuto Social deverão ser
solucionadas por meio de arbitragem submetidas ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), de
acordo com o seu regulamento em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem. Capítulo IX - Disposições Gerais: Cláusula 28 - Os
casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor. Advogado Responsável: Nome: André Franchini Giusti -
OAB/SP: 305.658.

Edital de Citação. Processo Físico nº: 0003480-32.2013.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro. Requerente: Tateno Construtora Ltda.
Requerido: Elevadores & Cia - Giovana Maximiano Guedes-ME - Firma Individual e outros. Edital
de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo nº 0003480-32.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta
Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Stefanie Maximiano Guedes C.P.F. nº
334.390.218.74; Fabiano Maximiano Guedes C.P.F. nº 258.666.498-10; Fabricio Maximiano Guedes
C.P.F. nº 330.892.188-01 Giovana Maximiano Guedes C.P.F. nº 334.390.218-74 e Juliana Maximiano
Guedes C.P.F. nº 266.639.368-24 e aos que o presente edital virem a interessar ou que dele
conhecimento tiverem, que Tateno Construtora Ltda, ajuizou ação de procedimento comum,
objetivando a rescisão do contrato de venda de equipamentos, montagem e instalação entabulados entre
as partes na data de 19/03/2012 por culpa exclusiva dos réus com a devolução da quantia já paga
acrescida de multa, danos materiais e morais, respondendo como herdeiros sucessores de Anael
Maximiano Guedes. Estando os réus, em local incerto e não sabido, pelo presente edital ficam citados
para os termos da ação supra mencionada, para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, sob pena de se
presumirem aceitos e como verdadeiros os fatos alegados pela autora, no prazo de 15 dias subsequentes
ao decurso do prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Assim, para que produza seus efeitos
de direito, é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos Autos da Ação de Busca e Apreensão
(Alienação Fiduciária) - PROCESSO Nº 1003534-20.2015.8.26.01270. A Excelentíssima Senhora
Doutora Juliana Marques Wendling, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Carapicuíba, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(s) réu(s) JOSE SEVERINO
DE SANTANA, inscrito no CPF/MF nº 279.300.388-31, bem como seu cônjuges e/ou sucessor(es),
que o BANCO PAN S/A, ajuizou ação de BUSCA E APREENSÃO com PEDIDO LIMINAR, visando a
busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: VOLVO FH-12 420-4X2-Bas-2P-Ano:2005, Placa:CNR
7189-Cor:Branca-Chassi:9BVAN60A26E716034-Renavam:867586192, objeto de garantia do contrato
de alienação fiduciária de número 000054955080. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação do supramencionado para, no prazo de 20(vinte) dias, a fluir após o prazo de 30 dias,
contestar o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Carapicuíba, aos 28 de novembro de 2018.                                                                  (30 e 31)

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006719-
28.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ALESSANDRO BARBOSA SOBRINHO, CPF. 020.175.216-63, que nos autos da ação de Despejo 
em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por MARIA DO CÉU POEIRA, foi determinada, nos 
termos do art. 513, § 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir 
do prazo deste edital, pague a quantia de R$ 76.389,95 (Maio/2019), 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 ADVERTIDO, 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 o executado, 
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. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 20/08/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 22/08/2019  - 10:20h

Ao Sr. JOSE BONIFÁCIO TEIXEIRA e Sra. ZÉLIA DE SOUZA TEIXEIRA.
Endereço: ESTRADA DO CAMPO LIMPO, Nº 5655, APTO 82, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CARRO AZUL, EDIFÍCIO 
TOPÁZIO, BAIRRO PIRAJUSSARA, SÃO PAULO/SP – CEP 05787-000.
REF.: COMUNICAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE DATAS DOS LEILÕES DO IMÓVEL oferecido em garantia através de 

Em virtude do inadimplemento do empréstimo contraído junto ao BANCO INTER S/A e a ausência de purga da mora 

leilões do imóvel Alienado Fiduciariamente em garantia do mencionado empréstimo. Da dos relativos aos leilões:

e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 82, localizado no 8º andar 

11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. DATA DOS LEILÕES:

SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ BONIFÁCIO TEIXEIRA e ZELIA DE SOUZA TEIXEIRA. CREDOR FIDUCIÁRIO: 
DO S VALORES:

Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. DO L EILÃO ONLINE: 

após a consolidação da propriedade e até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo 

Atenciosamente,
BANCO INTER S.A.

CNPJ 00.416.968/0001-01
1

Banco BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 28 de Maio de 2019

01- Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Pre-
sença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Gui-
marães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Do-
minicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e secre-
tariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova agência em São Luìs/
MA. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselhei-
ros deliberaram autorizar a abertura e instalação de nova agência em São Luís/MA, cujo endereço segue abaixo: Avenida 
Cel. Colares Moreira, nº 9, quadra 46 - sala 05, Bairro Renascença, CEP: 65075-441, São Luís/MA. Fica a Diretoria da So-
ciedade autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reu-
nião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 
07 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual 
se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 28 de maio de 2019. 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Se-
cretária da Mesa. JUCESP nº 389.990/19-0 em 19.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      17.635
Disponibilidades    7.316
Aplicações Interfinanc. Liquidez               -

Aplicações no Mercado Aberto      -
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       5.089

Carteira Própria    5.089
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    -

Outros Créditos        5.119
Carteira de Câmbio    3.545
Rendas a Receber     440
Negociação e Intermed. de Valores    4
Diversos    1.223
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (93)

Outros Valores e Bens           111
Despesas Antecipadas     111

PERMANENTE        1.006
Imobilizado de Uso           389

Outras Imobilizações de Uso    1.160
(Depreciações Acumuladas)     (771)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            617
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (277)

TOTAL DO ATIVO      18.641

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      11.690
Relações Interdependências        1.704

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.704
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        9.986

Carteira de Câmbio    7.155
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.063
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.639

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.951
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    444
Lucros ou Prejuízos Acumulados     -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           (55)

Receitas Operacionais     13.375
(Despesas Operacionais)     (13.422)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (4)
(Contribuição Social)    (4)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      18.641

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Junho de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Vocatus Participações S.A.
CNPJ: 20.816.163/0001-54

Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo/Circulante 406 468
Caixa e equivalentes de caixa 1 1
Outros créditos 405 467
Não Circulante 88.518 85.131
Investimentos 88.518 85.131
Total do Ativo 88.924 85.599
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 382 467
Outras obrigações 382 467
Patrimônio Líquido 88.542 85.132
Capital social 57.692 57.692
Reserva de lucros 1.585 1.395
Lucros (Prejuízos) acumulados 29.265 26.045
Total do Passivo 88.924 85.599

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Despesas gerais e administrativas (19) –
Resultado Operacional (19) –
Resultado de equivalência patrimonial 3.808 4.669
Lucro antes do IR e da CS 3.789 4.669
Lucro Líquido do Exercício 3.789 4.669
Lucro líquido do período/exercício por ação - R$ 0,048 0,059

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
(=) Lucro do Exercício 3.789 4.669
Itens que não afetam o caixa operacional (19) –
Equivalência patrimonial (3.808) (4.669)
Aumento e (diminuição) das contas de passivo
Outras obrigações 3 –
Caixa líquido das atividades operacionais (16) –
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Dividendos recebidos 16 –
Caixa líquido das atividades de investimentos 16 –
Caixa líquido das atividades de financiamentos – –
Aumento/(redução) líquido de caixa – –
 Caixa no início do período 1 1
 Caixa no final do período 1 1
Aumento/(redução) líquido de caixa – –

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldos em 31/03/2017
Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Lucros  
acumulados Total

 (Reapresentado) 79.554 1.162 – 214 80.930
Lucro líquido do exercício – – – 4.669 4.669
Redução de capital (21.862) – – 21.862 –
Reserva legal – 233 – (233) –
Dividendos declarados – – – (467) (467)
Constituição de 
 reserva de lucros – – 26.045 (26.045) –
Saldos em 31/03/2018 57.692 1.395 26.045 – 85.132
Lucro líquido do exercício – – – 3.789 3.789
Reserva legal – 190 – (190) –
Dividendos declarados – – – (379) (379)
Constituição 
 de reserva de lucros – – 3.220 (3.220) –
Saldos em 31/03/2019 57.692 1.585 29.265 – 88.542

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional: Vocatus Participações S.A., 
constituída em 12/08/2014, é uma sociedade anônima de capital fechado, 
com sede em São Paulo - SP, que tem por objeto social a participação em 
outras sociedades. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil: (a) Caixa e 
Equivalentes de Caixa: inclui dinheiro em caixa, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, com risco  insignificante de  mudança de 
valor e limites. (b) Investimentos: Os investimentos em controladas são ava-
liados pelo método da equivalência patrimonial. (c) Outras contas a pagar: 
são obrigações a pagar contraídas no curso normal dos negócios, sendo 

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de março de 2019. São Paulo, 24/07/2019 A Diretoria

classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no perío-
do de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. 3. Investimento: Os investimentos em controladas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31/03/2019, a 
Companhia detém 55% do capital social da empresa MPR  Empreendimentos 
e Participações S.A. 4. Patrimônio Líquido: (a) Capital Social. Em 31/03/2019, 
o capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 57.692.073,90, 
representado por 57.692.073 ações ordinárias nominativas. 

SBIC Administração de Bens S.A.  –  CNPJ/MF nº 04.757.453/0001-18  –  NIRE 35.300.365.585
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2018

Data e Horário: Realizada aos 30/04/2018, às 10h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada na Cidade de São 
Paulo, SP, na Rua Pamplona, nº 1.326, 3º andar, Jardim Paulista, CEP. 01405-002. Convocação: Dispensada nos termos do 
§ 4º, dos artigos números 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Flavio Bonfim Pestana, Presidente da Mesa; José Matias 
da Costa, Secretário da Mesa. Presença: Acionistas representando 100% do Capital Social. Ordem do Dia: I - Aprovação das 
demonstrações contábeis da sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017. II - Reeleger os membros da 
atual Diretoria. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas por unanimidade e na melhor forma do Direito: 
I - Aprovar as demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, as quais atendem 
a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios, 
ambos veiculados no dia 28/03/2018, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e II - Reeleger os membros 
da atual Diretoria da companhia para o próximo mandato de 3 anos, restando reeleitos o Sr. Flavio Bonfim Pestana, brasileiro, 
casado, empresário, portador do RG nº 8.471.526 SSP/SP e CPF/MF nº 089.919.248-32, residente e domiciliado na cidade de 
São Paulo, SP, na Rua Pernambuco, nº 210, apartamento 132, Higienópolis, CEP. 01240-020, para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente da companha e o Sr. José Matias da Costa, português, casado, empresário, portador do RG nº 02.771.684-4 DETRAN 
e CPF/MF nº 032.357.187-53, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Malibu, nº 95, apartamento 
1202, bloco 2, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente responsáveis pela administração da Companhia, conforme termos 
de posse anexos, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas nomeações e tomam posse imediata, declarando sob as 
penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito 
de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que 
possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com os da companhia, 
na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça 
de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, restaram aprovadas por unanimidade de votos as matérias relativas a ordem do dia. Como nenhum dos presentes quis 
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes em livro próprio da Sociedade, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. Mesa: 
Presidente - Flavio Bonfim Pestana; Secretário - José Matias da Costa. Confere com a original lavrada em livro próprio de 
Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 24 e 28, na forma da IN DREI nº 38/2.017. São Paulo, 30/04/2018. Flavio Bonfim 
Pestana - Presidente da Mesa; José Matias da Costa - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. 
JUCESP nº 346.579/19-3, em 02/07/2019. 

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Março de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)

Demonstrações das 
Mutações do  

Patrimônio Líquido

Reser- 
va de Re- Reser-

Prejuízo/ 
Lucro

Capital  
social

reava- 
liação

serva  
legal

va de  
lucros

acumu- 
lado Total

Saldos em 31/03/2017 30.100 392 139 2.804 – 33.435
Lucro líquido do exercício – – – – 8.655 8.655
Reserva legal – – 433 – (433) –
Dividendos declarados (865) (865)
Realização de reserva 
 de reavaliação – (93) – – 93 –
Constituição da 
 reserva de lucros – – – 7.450 (7.450) –
Saldos em 31/03/2018 30.100 299 572 10.254 – 41.225
Lucro líquido do exercício – – – – 7.741 7.741
Dividendos declarados – – – – (774) (774)
Reserva legal – – 387 – (387) –
Realização de 
 reserva de reavaliação – (80) – – 80 –
Dividendos pagos – – – – (150) (150)
Constituição da 
 reserva de lucros – – – 6.510 (6.510) –
Saldos em 31/03/2019 30.100 219 959 16.764 – 48.042

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Resultado de equivalência patrimonial 7.741 8.655
Lucro (Prejuízo) Operacional 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,11 0,12

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 7.741 8.655
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o 
 caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial (7.741) (8.655)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Outros créditos (106) (47)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (1) (1)
Obrigações tributárias (3) 7
Outras obrigações 157 52
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 47 11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (21) (7)
Dividendos recebidos 134 –
Dividendos distribuídos (150) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (37) (7)
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa 10 4
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14 4
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa 10 4

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo: Circulante 1.156 1.115
Caixa e equivalentes de caixa 14 4
Outros créditos 1.142 1.111
Não Circulante 48.264 41.272
Investimentos 48.170 41.199
Imobilizado 94 73
Total do Ativo 49.420 42.387
Passivo e Patrimônio Líquido: Circulante 1.374 1.158
Fornecedores – 1
Obrigações tributárias 6 8
Outras obrigações 1.368 1.149
Não Circulante: Outras obrigações 4 4
Patrimônio Líquido 48.042 41.225
Capital social 30.100 30.100
Reserva de reavaliação 219 299
Reserva legal 959 572
Reserva de lucros 16.764 10.254
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 49.420 42.387

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional: Grupo MPR Participa-
ções S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a administração 
de bens próprios e a participação em outras sociedades. 2. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração De acordo com 
o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de 
1º/04/2018 a 31/03/2019. 2.2. Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em  
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2.3. Caixa e 
equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e depósitos  
bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 
dias da data da aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor.  

2.4. Investimentos: Os investimentos em controladas são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial. Em 31/03/2019, a Companhia detém 
100% do capital social da empresa Álcool Ferreira S.A., 100% do capital 
social da Companhia Nacional de Álcool, 1% do capital social da Armazém 

47 Distribuidora Ltda. e 0,01% do capital social da Da Ilha - Comércio de
Álcool Ltda. 2.5. Patrimônio Líquido: Em 31/03/2019, o capital social subs-
crito e integralizado está representado por 69.309.945 ações ordinárias sem
valor nominal, pertencentes à MPR Empreendimentos e Participações S.A.

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Relatório da Diretoria:  Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2019, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Barueri, 24/07/2019 A  Diretoria

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional: A Companhia Nacional 
de Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na forma de sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jandira, Estado de São 
Paulo. A Companhia está envolvida primariamente na industrialização, co-
mercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e 
cosméticos. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de 
Elaboração: De acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fis-
cal compreende o período de 1º/04/2018 a 31/03/2019. 2.2. Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ: 60.881.299/0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)
Relatório da Diretoria:  Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2019, compostas pelo 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Jandira, 24/07/2019 A  Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo/Circulante 54.179 68.507
Caixa e equivalentes de caixa 3.766 14.808
Contas a receber de clientes 28.438 30.019
Estoques 6.696 4.712
Impostos a recuperar 6.524 2.988
Outros créditos 8.755 15.980
Não Circulante 68.793 65.308
Outros créditos 3.718 7.741
Impostos a recuperar 466 –
Investimentos 41.958 42.857
Imobilizado 16.251 8.310
Intangível 6.400 6.400
Total do Ativo 122.972 133.815
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 53.156 43.426
Fornecedores 18.840 16.608
Empréstimos e financiamentos 27.475 20.187
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.080 1.208
Obrigações tributárias 1.713 1.793
Outras obrigações 4.048 3.630
Não Circulante 44.336 68.709
Empréstimos e financiamentos 36.381 64.066
Obrigações tributárias 324 461
Imposto de renda e contribuição social diferidos 112 154
Outras obrigações 7.519 4.028
Patrimônio Líquido 25.480 21.680
Capital social 13.672 13.672
Reserva de reavaliação 219 299
Reserva de incentivo fiscal 251 –
Reserva legal 600 392
Reserva de lucros 10.738 7.317
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 122.972 133.815

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Receita Líquida de Vendas 139.430 127.535
Custo das Vendas (72.131) (64.544)
Lucro Bruto 67.299 62.991
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas (23.081) (19.202)
Gerais e administrativas (19.322) (18.588)
Outras receitas operacionais líquidas 162 669
Resultado da equivalência patrimonial 800 2.540
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 25.858 28.410
Resultado Financeiro (20.265) (21.185)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 5.593 7.225
IR e CS (1.417) (2.251)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 4.176 4.974
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,21 0,26

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital Reserva Reserva Reserva de Reserva de Lucros Total do patrimônio
social de lucros de capital reavaliação incentivo fiscal acumulados líquido

Saldos em 31/03/2017 13.672 2.949 143 392 – – 17.156
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.974 4.974
Reserva legal – – 249 – – (249) –
Realização de reserva de reavaliação – – – (140) – 140 –
Reserva de lucros – 4.368 – – – (4.368) –
Dividendos a distribuir – – – – – (497) (497)
Imposto de renda e contribuição social diferidos – – – 47 – – 47
Saldos em 31/03/2018 13.672 7.317 392 299 – – 21.680
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.176 4.176
Reserva legal – – 208 – – (208) –
Realização de reserva de reavaliação – – – (121) – 121 –
Reserva de incentivo fiscal – (251) – – 251 – –
Reserva de lucros – 3.672 – – – (3.672) –
Dividendos a distribuir – – – – – (417) (417)
Imposto de renda e contribuição social diferidos – – – 41 – – 41
Saldos em 31/03/2019 13.672 10.738 600 219 251 – 25.480

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 4.176 4.974
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício 
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização ativo imobilizado 815 651
 Depreciação de mais-valia de imobilizado 948 632
 Depreciação e amortização de mais-valia de outros ativos 808 646
 Provisão para riscos – (203)
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa – (126)
 Resultado de equivalência patrimonial (857) (2.540)
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 7.993 8.170
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Estoques (1.984) (1.109)
 Contas a receber de clientes 1.581 (2.892)
 Impostos a recuperar (4.002) 5.868
 Partes relacionadas 4.549 2.194
 Outros créditos 6.699 (722)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias (216) (1.960)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (129) (39)
 Fornecedores 2.279 982

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
 Partes relacionadas 484 –
 Outras obrigações (12) (110)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 23.132 14.416
 Juros pagos (7.993) (8.170)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (828) 828
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 14.311 7.074
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado – 5
Aquisição de imobilizado (8.756) (2.131)
Aquisição de controlada – (36.555)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (8.756) (38.681)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de mútuos partes relacionadas 3.800 –
Captação de empréstimos e financiamentos – 62.000
Amortização de empréstimos e financiamentos (20.397) (37.450)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamento (16.597) 24.550
Redução Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa(11.042) (7.057)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.808 21.865
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.766 14.808
Redução Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa(11.042) (7.057)

sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo 
valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação 
do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados 
pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aqui-
sição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas 
calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 

ativo são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível: 
Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em 
combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em contro-
ladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 
31/03/2019, a Companhia detém 99% do capital social da empresa Arma-
zém 47 Distribuidora Ltda. e 99,99% do capital social da empresa Da Ilha - 
Comércio de Álcool Ltda. 2.9. Passivos circulantes e não circulantes: De-
monstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cam-
biais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações financei-
ras, sendo essas variações registradas na demonstração do resultado.  
2.10. Patrimônio Líquido: Em 31/03/2019, o capital social subscrito e inte-
gralizado está representado por 19.503.848 ações ordinárias sem valor 
nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A. 

A  Diretoria Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

FWL Administradora de Bens S/A
CNPJ/ME nº 23.613.514/0001-18

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

2018
Ativo 19.700.938,96 D
Circulante 4.779.536,19 D
Disponivel 4.315.315,03 D
Creditos 464.221,16 D
Ativo não circulante 14.921.402,77 D
Ativo permanente 14.921.402,77 D
Total do ativo 19.700.938,96 D
Passivo 19.700.938,96 C
Circulante 292.784,68 C
Exigibilidades 292.784,68 C
Patrimonio liquido 19.408.154,28 C
Capital social 14.791.319,00 C
Resultados acumulados 4.616.835,28 C
Total do passivo e patrimônio líquido 19.700.938,96 C

Receitas 2018
Receita operacional: Receita operacional bruta 7.973.209,66 C
Deducoes das vendas 291.022,02 D
Receitas financeiras 401.724,73 C
Receita operacional 8.083.912,37 C
Total de receitas 8.083.912,37 C
Receita líquida 8.083.912,37 C
Lucro bruto 8.083.912,37 C
Custos: Custos dos produtos 31.616,58 D
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 1.150.056,52 D
Despesas operacionais 1.150.056,52 D
Impostos e participacoes sobre o lucro
Impostos sobre o lucro 913.587,88 D
Impostos e participacoes sobre o lucro 913.587,88 D
Total de custos 2.095.260,98 D
Lucro operacional 5.988.651,39 C
Resultado financeiro: Outras receitas/despesas
Lucro antes dos IR, participações e contribuições 5.988.651,39 C
Provisão de impostos: Participações e contribuições
Total do lucro do período 5.988.651,39 C

Lauro Megale Neto – Diretor
Vanilso Caetano – Contador CRC nº 1SP 156.403/O-6

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

Capital integralizado Lucros ou acumulados
Saldos iniciais 14.791.319,00 9.828.183,98
Dividendos – (11.200.000,00)
Lucro líquido do período – 5.988.651,39
Saldos finais 14.791.319,00 4.616.835,28

Das atividades operacionais 2018
Lucro líquido do exercício 5.988.651,39
Lucro líquido ajustado 5.988.651,39
(Acréscimo)/decréscimo do ativo circulante + RLP
Estoques de mercadorias 430.666,56
Adiantamento a terceiros 30.000,00
Total (acréscimo)/decréscimo do ativo circulante + RLP 460.666,56
Acréscimo/(decréscimo) do passivo circulante + ELP
Fornecedores 9.742,67
Provisão de IRPJ/CSLL 230.487,79
Total acréscimo/(decréscimo) do passivo circulante + ELP 240.230,46
Total das atividades operacionais 6.689.548,41
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 6.689.548,41
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 7.934.820,27
Variação ocorrida no período (3.619.505,24)
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano 4.315.315,03R$ 14.921 em 31/12/2018. 4. Demonstração do Fluxo de Caixa – As 

demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas por meio do método 
indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 – Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). 5. Aplicações Financeiras – O saldo em 31/12/2018 é de R$ 4.260 
e está aplicado no Banco Itaú Unibanco S/A e gerou rendimento financeiro 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos 
em milhares de Reais): 1. Contexto Operacional – FLW Administradora 
de Bens S.A, foi constituída em 06/11/2015, com prazo indeterminado de 
duração, é uma Companhia que têm como objeto a administração de bens 
próprios e a participação em outras sociedades, na qualidade de acionista 
ou quotista, atuando como holding. A FWL possui sua sede na Rua Serra 
de Botucatu, 880, sala 1406, São Paulo/SP. As demonstrações contábeis da 
Empresa para o exercício findo em 31/12/2018 foram elaboradas de acordo 
com as normas brasileiras de contabilidade. 2. Receitas – As receitas são 
contabilizadas pelo regime de caixa. 3. Imobilizado – O ativo imobilizado 
da Sociedade, é basicamente composta por Imóveis (total de R$ 14.903), 
móveis e utensílios (total de R$ 18), e que totalizam o valor líquido de 

de R$ 402 no ano de 2018. 6. Tributação Federal – A empresa é tributada 
no âmbito federal pelo regime de tributação de Lucro Presumido.
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Especial

De olho nas contas públicas
Conheça a instituição do Senado que 
alerta o governo para desequilíbrios 
fi scais que colocam em risco a 
economia, o emprego e serviços 
públicos como saúde, educação e 
segurança

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

No fi m de 2016, um novo personagem passou a fazer 
parte do noticiário econômico brasileiro: a Insti-
tuição Fiscal Independente (IFI). Trata-se de um 

órgão que o Senado criou dentro de sua própria estrutura, 
composto de economistas, com a missão de vigiar a política 
fi scal do país.

O que a IFI faz, em resumo, é passar um pente-fi no nas 
cifras referentes às receitas e aos gastos do governo e, 
assim, revelar o estado das contas públicas.

Para os cidadãos comuns, os relatórios que a IFI apre-
senta todos os meses podem parecer uma numeralha sem 
aplicação prática. É uma impressão equivocada.

Contas públicas fora de controle (principalmente por 
causa de gastos altos demais) produzem efeitos colaterais 
graves. Em uma frente, os juros de bancos e lojas fi cam 
elevados e o desemprego dispara. Em outra, começa a faltar 
dinheiro para as políticas públicas, comprometendo áreas 
como saúde, educação e segurança. Para tentar compensar 
a escassez de recursos, o governo pode acabar cobrando 
mais impostos da população.

Em inglês, existe um termo informal para referir-se a 
uma entidade como a IFI: watchdog (cão de guarda). A 
instituição “late” assim que detecta algo estranho na política 
fi scal, alertando para o desequilíbrio e permitindo que o 
governo e o Congresso Nacional tomem medidas corretivas.

O economista Felipe Salto, diretor-executivo da IFI desde 
que foi criada, explica:

— Quando a IFI ajuda o país a ter disciplina fi scal, a so-
ciedade é a grande favorecida, pois a economia funciona 
melhor e há mais recursos para as políticas públicas. Longe 
de ser uma abstração, a política fi scal tem impacto direto 
e concreto na qualidade de vida dos cidadãos.

 
No mundo das fi nanças, há uma brincadeira que diz 

que os números podem ser torturados até transmitirem a 
informação desejada, mesmo que ela não seja verdadeira. 
Isso signifi ca que balanços e estatísticas são facilmente 
manipuláveis. Sabendo disso, a IFI submete as planilhas e 
análises produzidas pelo governo a exames cuidadosos e 
capazes de apontar enviesamentos.

O processo que resultou no impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff, em 2016, teve como base a acusação 
de falhas na condução da política fi scal. No período que 
antecedeu a eleição presidencial de 2014, os gastos fede-

rais com políticas públicas dispararam sem que houvesse 
arrecadação sufi ciente para cobri-los. O governo, então, 
passou a adiar o pagamento de grandes valores que devia 
a bancos públicos, sem mostrar isso nos balanços, dando a 
impressão de que as contas públicas estavam no azul. Essa 
manobra contábil fi cou conhecida como pedaladas fi scais.

Segundo o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), que 
foi o relator do processo de impeachment no Senado, as 
manobras contábeis do governo passaram despercebidas 
no começo e só seriam no-
tadas mais tarde, quando a 
situação já estava fora de 
controle.

— Se a IFI já existisse 
naquele momento, ela cer-
tamente teria alertado para 
os problemas logo no início 
e o Congresso poderia ter 
tomado providências para 
que a situação não chegasse 
a tal ponto — afi rma.

Anastasia lembra que, 
mesmo passados três anos 
do impeachment, as fi nanças 
públicas permanecem defi -
citárias e a economia ainda não se recuperou da recessão 
de 2015-2016:

— As consequências [das pedaladas] foram o aumento 
da dívida pública e a perda de confi ança dos agentes eco-
nômicos, dos investidores e das pessoas. O Brasil sente 
essas consequências negativas até hoje.

O economista Gil Castello Branco, fundador e secretário-
-geral da Associação Contas Abertas (ONG dedicada a 
fi scalizar os gastos públicos), concorda que não havia 
transparência fi scal na época das pedaladas:

— Nem mesmo os bancos privados, que dispõem de 
grandes estruturas para acompanhar de perto a política 
fi scal, perceberam no início que havia um problema. Todos 
acreditaram nos números ofi ciais sem fazer uma análise 
mais profunda. Não pode ser assim. É sabido que qualquer 
governo procura esconder o que está indo mal e mostrar, 
até infl ar, o que está indo bem. O grande mérito da IFI é 
lançar um olhar imparcial sobre os dados ofi ciais, retirar 
deles todo o viés político.

A IFI foi uma resposta do Senado à crise fi scal decorrente 
das pedaladas. A criação do órgão foi sugerida pelo senador 
José Serra (PSDB-SP) em 2015, encampada pelo então 
presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), e apro-
vada pelo Plenário em 2016, logo depois do impeachment.

Além de vigiar a situação presente, a Instituição Fiscal 
Independente faz projeções para o curto, o médio e o longo 
prazo. Isso é particularmente útil para o Congresso Nacional 
no estudo de projetos de lei que exigem recursos públicos 
para serem executados.

Nos últimos tempos, a IFI tem publicado análises do im-
pacto que a proposta de reforma da Previdência terá sobre 
as contas públicas, considerando cada modifi cação que a 
Câmara dos Deputados vem fazendo no texto. São subsídios 
confi áveis que ajudam os parlamentares a decidir como votar.

— A IFI dá transparência aos números reais — diz Ser-
ra. — Esse tipo de transparência é essencial porque evita 
que tomemos decisões equivocadas, caras para os cofres 
públicos e pouco efi cientes para o cidadão, e que no futuro 
passemos pelos mesmos maus pedaços dos últimos tempos, 
que interditaram a política econômica.

Além dos relatórios mensais de acompanhamento fi scal e 

A Universidade de Brasília (UnB) é uma universidade federal pública brasileira, com sede no Distrito Federal.

Edilson Rodrigues/Agência Senado

análises de projetos de lei, a IFI publica com regularidade 
uma série de outros estudos ligados às fi nanças públicas. 
Neles, já abordou temas como as contas do FGTS, o sistema 
previdenciário dos estados, os efeitos da redução da taxa 
básica de juros e o impacto das renúncias fi scais.

A IFI não é uma invenção brasileira. Atualmente, 40 países 
contam com conselhos fi scais semelhantes. Um dos mais 
antigos é o dos Estados Unidos, o Congressional Budget 
Offi ce (Escritório de Orçamento do Congresso, em tradução 

livre), fundado em 1974.

Assim como ocorreu no Bra-
sil, foi somente após alguma 
turbulência que a maioria dos 
países se deu conta de que era 
preciso fi scalizar com rigor a 
política fi scal. Dos 40 conse-
lhos existentes no mundo, a 
abertura de pelo menos 20 — 
em especial na Europa —, foi 
motivada pela crise fi nanceira 
mundial de 2008.

O adjetivo “independente” 
no nome da IFI tem moti-
vo. Apesar de pertencer ao 
Senado, a Instituição Fiscal 

Independente está blindada da interferência de senadores. 
Os três economistas que a compõem têm mandato com 
tempo determinado, o que impede que sejam demitidos 
ao sabor dos ventos políticos. Eles não podem ter fi liação 
partidária. Antes de tomar posse, passam por sabatina e 
votação no Senado. Os diretores são assessorados por uma 
equipe de seis economistas.

O trabalho da Instituição Fiscal Independente não se 
confunde com o do Tribunal de Contas da União (TCU). 
Enquanto a IFI é um "cão de guarda" que apenas "late", o 
TCU "late" e também "morde". O tribunal tem poder para 
condenar o governo por má gestão do dinheiro público.

Além disso, a instituição do Senado se debruça apenas 
sobre os balanços fi nanceiros, os grandes números, ao pas-
so que o TCU analisa se os projetos federais efetivamente 
receberam e utilizaram os recursos previstos.

Dessa diferença de atribuições, resulta que a IFI consegue 
atuar com bastante agilidade. As análises são feitas com rapidez 
e logo em seguida estão nos jornais e nos sites de notícias. No 
TCU, por sua vez, o processo precisa ser lento, já que envolve 
investigação, denúncia, designação de ministro relator, espaço 
para defesa e julgamento pelos demais ministros.

No ano passado, a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontou a criação 
da IFI e a aprovação da PEC do Teto de Gastos como as 
medidas mais importantes até então tomadas pelo Brasil 
na busca do equilíbrio das contas públicas.

Felipe Salto, diretor-executivo da IFI.
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Senador Antonio Anastasia.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 31 de Julho de 2019. 
Dia de Santo Inácio de Loyola, São Fábio, São Germano, São Demócrito, e Dia 
do Anjo Umabel, cuja virtude é a amizade. Dia Mundial do Orgasmo. 

Aniversário da atriz Geraldine Chaplin que faz 75 anos, o ator Wesley Snipes 
que nasceu em 1962 e o ator Dean Cain que nasceu em 1966 e a modelo Ana 
Claudia Michels que faz 38  anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa sensível e ponderada, 
mostra muita vontade diante dos assuntos da mente, da espiritualidade e 
das tradições. Fica um tanto desconfortável diante das indecisões ou da 
agressividade dos outros, mas em geral é paciente com tais atitudes quando 
quem as manifesta é alguém por quem possui afeto. É um pai ou mãe muito 
atuante e normalmente possui alto grau de fertilidade e considerável apetite 
sexual. Os relacionamentos e companhia de amigos são muito importantes. 
No lado negativo tem a tendência a oscilação de humor, sendo inclinado a ser 
facilmente ferido pelos outros.

Magia dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas 
e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela: sabedoria, 
generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades. Preta: 
obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no 
lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser 
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga. 
Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso de 
autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa justa. 
Roxa: decisão defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. 
Números de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o último dia da lunação. A Lua ingressa em Leão às 10h19 da manhã. Em Leão a Lua assinala um 
período onde as celebrações e homenagens possuem um sabor todo especial. Vamos brindar a vida e nos engran-
decer como pessoas. O mês de julho termina com a força da energia leonina. A Lua faz conjunção com Vênus que 
traz mais alegria, leveza e beleza. As relações em geral, o contato com as mulheres e os relacionamentos estarão 
favorecidos durante o dia. À noite podem ocorrer mudanças de planos e imprevistos que podem afetar o nosso 
humor. A Lua faz um contato negativo com Urano que pode deixar o sono agitado.
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Através do apoio que passa a receber 
de pessoas com quem trabalha obterá 
aumento dos resultados práticos para 
melhorar sua vida. O fi nal da tarde 
deve ser agradável. Para conseguir 
o que deseja, precisa de ajuda e do 
apoio daqueles que estão próximos. 
49/249 – Verde.

Bons momentos, alguns muito felizes no 
amor e nas amizades. Com o Sol transi-
tando junto com a Lua na casa quatro em 
Leão, aproxime-se da família e resgate 
situações deixadas para trás no passado. 
Apenas cuidado com a arrogância, que 
pode aumentar. 18/318 – Azul.

As manifestações de elogio e do aplau-
so além do reconhecimento terão lugar 
de destaque. Um ótimo astral, mas 
não alimente desejos impossíveis que 
acabam provocando decepções. Viva 
dentro da realidade sem mudar o seu 
dia a dia mesmo que tenha motivo para 
isso. 26/426 – Amarelo.

O Sol em direção a casa três terá ajuda 
para preparar mudanças, mas pode fa-
zê-lo cometer extravagâncias. Controle 
os gastos a mais para levar adiante seu 
plano de elevação traçando metas e 
objetivos novos.  À noite, conversa-
ções, contatos e bom entretenimento. 
16/416 – Branco.

A Lua em seu signo de manhã  propi-
cia diversões, shows, espetáculos, o 
convívio em lugares de lazer vive um 
clima propício. Uma chance inesperada 
virá, por isso precisa estar preparado 
para aproveitá-la. De madrugada, sono 
regenerador e emoções restauradas. 
35/335 – Amarelo dourado. 

Logo irá viver um novo ciclo de vida, 
com novas oportunidades e muita 
motivação. Quando começar a lunação 
será muito propício para novas rela-
ções e amizades serem conquistadas. 
As emoções podem ser desanimo e 
frustração com a Lua fora de curso 
de manhã. 98/198 – Verde.

A Lua faz conjunção com Vênus que traz 
mais alegria, leveza e beleza. As relações 
em geral, o contato com as mulheres e 
os relacionamentos estarão favorecidos 
durante o dia. Há males que acabam 
trazendo vantagens e benefícios mais 
tarde. 45/445 – Cores escuras.

Mudança profi ssional ou social tende a 
tumultuar a vida afetiva e descontro-
lar seu ritmo de vida. A persistência 
e a coragem aumentam e ajudam 
a resolver difi culdades. Controle a 
tendência a paixões fulminantes e 
perigosas que podem perturbar sua 
vida. 96/496 – Azul.

Mantenha as emoções sobe controle 
e as situações difíceis irão se acalmar. 
Uma nova etapa começa na carreira 
profi ssional, com chance de reconheci-
mento público. À noite podem ocorrer 
mudanças de planos e imprevistos que 
podem afetar o nosso humor. 27/527 
– Marrom.

Um dia de muita atração para o amor e 
para a relação à dois que serão felizes. 
O dia é muito propício para tratar e con-
trair casamento, iniciar ou continuar 
viagens longas. Se estiver só, poderá 
conhecer alguém e se apaixonar, mas 
evite fazer isso apenas para provocar 
ciúmes em alguém. 17/517 – Verde.

Resolva agora os impasses que poderão 
surgir se não fi zer nada. O vigor e a boa 
disposição ajudam a realizar viagens 
e passeios. Saia da rotina e viva sua 
liberdade. Durante todo o dia deve 
evitar decisões, ainda mais de última 
hora ou improvisadas. 21/521 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para trazer felicidade na vida

1 rosa vermelha, 1 vaso, 1 vela rosa, 1 pires, 1 pedaço de papel rosa. 
Em um sexta-feira ou em um sábado, compre a rosa vermelha e 
leve para sua casa. Pegue o vaso e acenda uma vela ao lado, sobre o 
pires. Lembre-se que a vela deve ser cor-de-rosa! Enquanto realiza 
esses processos, você deve mentalizar, pedindo para Deus, que 
você seja menos dependente, se aceite melhor e seja muito feliz.

Não deixe ocorrer rompimento que 
afasta a chance de felicidade e traz 
a solidão. Seja otimista e saiba adap-
tar-se a mudanças na relação íntima, 
mesmo as mais difíceis. Neste fi nal de 
lua minguante não é bom para decisões 
em assuntos práticos e materiais. 
56/756 – Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2019

FUNCIONÁRIO PROMOVIDO A DIRETOR
Empresa pretende promover o funcionário a diretor, não sócio, 
pode efetuar o pagamento por meio do pró-labore, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE FALTA PARA EFETUAR FERTILIZAÇÃO PARA 
ENGRAVIDAR E APRESENTA ATESTADO, ESSA AUSÊNCIA PODE SER 
DESCONTADA COMO FALTA, COMO PROCEDER?

Interpretamos que o atestado não determina o afastamento da 
atividade da empregada por incapacidade para o trabalho, mas por 
fertilização, pode ser descontada, porque não está amparada pelas 
faltas justificadas constantes do artigo 473 da CLT, salvo disposição 
mais benéfica se prevista, na convenção coletiva da categoria.

BANCO DE HORAS INFORMADOS NO E-SOCIAL
Empresa em fase de implantação do banco de horas precisa informar 
o saldo das horas no E-Social, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO
Como proceder com o pagamento do adicional noturno em banco 
de horas, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE TETO PARA RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA 
PRESTADORES DE SERVIÇOS? 

Considerando que se trata de contribuinte individual (autônomo), 
informamos que o recolhimento previdenciário é limitado ao teto 
do salário de contribuição. Base Legal – Art.65 da IN RFB nº971/09.

COMPENSAÇÃO DE HORAS
Como a empresa pode efetuar a compensação de horas dentro do mês 
de forma legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DE RESCISÃO DE 31 DIAS 
No cálculo de rescisão no mês que tem 31 dias, empresa deve calcular o saldo 
de salário por 31 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2019, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.                             Jandira, 24/07/2019 A  Diretoria

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Álcool Ferreira S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na 
cidade de Jandira, Estado de São Paulo. A Companhia está envolvida prima-
riamente na produção e comercialização de álcool etílico hidratado extra 
neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de 
outros tipos de álcool destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resu-
mo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º/04/2018 a 31/03/2019. 2.2. Declaração de conformidade:  
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstra-
ções contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda fun-
cional da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem 
os saldos de caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporá-
rios de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação e com risco insig-
nificante de mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estima-
tiva de provisão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e 

Balanços Patrimoniais 31/03/19 31/03/18
Ativo/Circulante 34.861 28.589
Caixa e equivalentes de caixa 7.004 7.306
Contas a receber de clientes 10.719 9.370
Estoques 4.220 2.823
Impostos a recuperar 11.897 7.599
Outros créditos 1.021 1.491
Não Circulante 13.858 18.724
Outros créditos 3.004 213
Impostos a recuperar 868 8.963
Imobilizado 7.986 7.548
Intangível 2.000 2.000
Total do Ativo 48.719 47.313
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 25.976 27.614
Fornecedores 13.692 13.333
Empréstimos e financiamentos 9.894 6.743
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 454 546
Obrigações tributárias 596 726
Outras obrigações 1.340 6.266
Não Circulante 53 181
Outras obrigações 53 181
Patrimônio Líquido 22.690 19.518
Capital social 9.240 9.240
Reserva de capital 869 693
Reserva de lucros 12.581 9.585
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 48.719 47.313

Demonstrações do Resultado 31/03/19 31/03/18
Receita Líquida de Vendas 95.047 104.515
Custo das Vendas (69.573) (82.925)
Lucro Bruto 25.474 21.590
Receitas (Despesas) Operacionais: Com vendas (11.040) (8.503)
Gerais e administrativas (7.681) (7.717)
Outras receitas operacionais líquidas (15) 239
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 6.738 5.609
Resultado Financeiro (1.414) (171)
Lucro antes do IR e da CS 5.324 5.438
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.800) (1.806)
Lucro Líquido do Exercício 3.524 3.632
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,38 0,39

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Reserva Reserva Lucros Total do
Capital de de acumu- patrimônio
social capital lucros lados líquido

Saldos em 31/03/2017 9.240 511 5.973 – 15.724
Lucro líquido do exercício – – – 3.632 3.632
Constituição de reserva legal – 182 – (182) –
Dividendos a distribuir – – – (363) (363)
Reversão dos dividendos
  do exercício anterior – – – 525 525
Constituição de reserva de lucro – – 3.612 (3.612) –
Saldos em 31/03/2018 9.240 693 9.585 – 19.518
Lucro líquido do exercício – – – 3.524 3.524
Constituição de reserva legal – 176 – (176) –
Dividendos a distribuir – – – (352) (352)
Constituição de reserva de lucro – – 2.996 (2.996) –
Saldos em 31/03/2019 9.240 869 12.581 – 22.690

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/19 31/03/18
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 3.524 3.632
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa 
 líquido gerado pelas (apliacado nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 821 1.131
 Baixa de imobilizado 175 239
 Provisão de crédito de liquidação duvidosa – (26)
 Juros sobre empréstimos 226 –
 Variação cambial sobre empréstimos 1.081 –
 Variação cambial (1.175) –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (1.349) 1.952
 Estoques (1.397) (882)
 Impostos a recuperar 3.798 (1.712)
 Adiantamentos a fornecedores 304 –
 Partes relacionadas (81) –
 Outros créditos 256 (621)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 359 (6.907)
 Obrigações tributárias (79) 163
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (92) 65
 Outras obrigações (667) (257)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 5.704 (3.223)
 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (223) –
 Imposto de renda e contribuição social (51) 23
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 5.430 (3.200)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (1.434) (1.734)
Mútuo partes relacionadas (2.800) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.234) (1.734)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamentos de mútuos - partes relacionadas (4.740) (2.182)
Captação de empréstimos e financiamentos 9.671 6.743
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (6.429) –
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (1.498) 4.561
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (302) (373)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.306 7.679
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.004 7.306
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (302) (373)

mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. 
A avaliação do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da ne-
cessidade de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
é feita com base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: 
Avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e 
das eventuais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao 
custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estima-
das dos bens. 2.7. Passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorri-
dos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo 
essas variações registradas na demonstração do resultado. 2.8. Capital  
social: Em 31/03/2019, o capital social subscrito e integralizado está  

representado por 9.240.481 ações ordinárias sem valor nominal, pertencen-
tes ao Grupo MPR Participações S.A. 

MPR Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 03.214.219/0001-81

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Março de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações 

Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2019, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 24/07/2019 A  Diretoria

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional:  MPR Empreendimentos 
e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fe-
chado, com sede na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a ad-
ministração de bens próprios e a participação em outras sociedades. 2. Re-
sumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º de abril de 2018 a 31 de março de 2019. 2.2. Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 

prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Investimentos: 1. Os investimentos em controladas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 
2019, a Companhia detém 100% do capital social da empresa Grupo MPR 
Participações S.A. 2.5. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2019, o ca-
pital social subscrito e integralizado está representado por 1.801.139 ações 
ordinárias sem valor nominal, pertencente 55% à empresa Hypséa Partici-
pações S.A. e 45% ao FIP Zulu Corp.

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo/Circulante 1.037 1.011
Caixa e equivalentes de caixa 1 24
Impostos a recuperar 153 146
Outros créditos 883 841
Não Circulante 48.142 42.175
Partes relacionadas – 850
Investimentos 48.042 41.225
Imobilizado 100 100
Total do ativo 49.179 43.186
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 692 851
Outras obrigações 692 851
Patrimônio líquido 48.487 42.335
Capital social 34.693 34.693
Reserva legal 771 425
Reserva de lucros 13.023 7.217
Total do passivo 49.179 43.186

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Despesas gerais e administrativas (882) (157)
Outras receitas operacionais 63 –
Equivalência patrimonial 7.741 8.655
Resultado operacional 6.922 8.498
Resultado financeiro líquido 2 (7)
Lucro antes do IR e da CS 6.924 8.491
Lucro líquido do exercício 6.924 8.491
Lucro líquido do período/exercício por ação - R$ 3,84 4,71

Demonstrações
das Mutações
do Patrimônio

Líquido
Nota

Capital 
social

Reser- 
va de 

capital

Re- 
serva 
legal

Lu- 
cros 
reti- 
dos

Lucro 
(pre- 

juízos) 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2017 39.807 34.370 – – (39.484) 34.693
Lucro líquido do exercício – – – – 8.491 8.491
Redução de capital 8 (5.114) – – – 5.114 –
Reversão da
 reserva de capital 8 – (34.370) – – 34.370 –
Reserva legal – – 425 (425) –
Dividendos declarados – – – – (849) (849)
Transferência de 
 lucros retidos – – – 7.217 (7.217) –
Saldos em 31/03/2018 34.693 – 425 7.217 – 42.335
Lucro líquido do exercício – – – – 6.924 6.924
Reserva legal 8 – – 346 – (346) –
Dividendos declarados – – – – (772) (772)
Transferência de lucros retidos – – – 5.806 (5.806) –
Saldos em 31/03/2019 34.693 – 771 13.023 – 48.487

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
Lucro líquido do exercício 6.924 8.491
Resultado de equivalência patrimonial (7.741) (8.655)

(817) (164)
(Aumento) e diminuição das contas de ativo
 Tributos a recuperar (7) (10)
 Outros créditos 787 –
Aumento e (diminuição) das contas de passivo
 Outras contas a pagar (2) (2)
Caixa líquido das atividades operacionais (39) (176)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Recebimento e (pagamento) de dividendos 16 70
Caixa líquido das atividades de financiamentos (23) (106)
Aumento/(redução) líquido de caixa (23) (106)
 Caixa no início do período 24 130
 Caixa no final do período 1 24
Aumento/(redução) líquido de caixa (23) (106)

SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por

Sharon Taphorn

Nova Era

Novos Inícios estão 
próximos

Complete tudo o que você 
precisa concluir, de modo que 
esteja preparado para avançar 
para esta próxima fase. As 
coisas começarão a se mover 
rapidamente, assim quanto 
mais preparado você estiver 
para esta mudança, melhores 
serão os resultados.

Pensamento para hoje: Você 
está entrando em uma nova 
era! Prepare-se para continuar 
e aproveitar a jornada, ou ser 
o mestre e navegar nesta onda 
como um campeão.

E assim é

Você é muito amado e apoia-
do, sempre

Os Anjos e Guias

 http://www. 

playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

O governador de Nova 
York, Andrew Cuomo, 
assinou na segunda-

feira (29) um projeto para 
descriminalizar o consumo re-
creativo de maconha no estado, 

As novas regras entrarão em vigor no estado em 30 dias. 

Nova York descriminaliza uso recreativo da maconha
A medida é considerada mais um passo na direção da legalização da droga e faz o uso de maconha ter 
o mesmo peso que uma infração de trânsito.

que reduz a posse de pequenas 
quantidades da droga a uma 
contravenção punível com 
multa. As novas regras entrarão 
em vigor em 30 dias. A medida 
é considerada mais um passo na 

direção da legalização da droga 
e faz o uso de maconha ter o 
mesmo peso que uma infração 
de trânsito. 

Em vez da prisão, os usuários 
de maconha serão puníveis com 

uma multa que varia de US$50, 
para quem carrega até 28 gra-
mas, até no máximo US$200, 
para cerca de 56 gramas. Segun-
do Cuomo, a legislação vai per-
mitir um mecanismo para limpar 
os registros criminais de pessoas 
que foram condenadas crimi-
nalmente por terem pequenas 
quantidades de maconha. 

A expectativa é de que a 
medida benefi ciará cerca de 
24,4 mil pessoas, informou a 
Divisão de Serviços de Justiça 
de Nova York. De acordo com 
o grupo de lobby Marijuana 
Policy Project, pelo menos 11 

estados e o Distrito de Columbia 
já legalizaram completamente 
o uso recreativo de maconha, 

enquanto que outros 15 des-
criminalizaram, incluindo Nova 
York (ANSA).
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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
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:
VÍNICIUS ALVES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Itapicuru, Estado da Bahia (CN:LV.A/057.FLS.042-3º OFÍCIO DE TOBIAS BARRETO/SE), 
Itapicuru, BA no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e cinco (18/04/1995), 
residente e domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, 1478, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves Barbosa e de Nilzete Virgens Barbosa. JANE MEIRE 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Tobias Barreto, Estado de Sergipe (CN:LV.A/053.FLS.295-TOBIAS BARRETO/SE), Tobias 
Barreto, SE no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e um (27/06/1991), 
residente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 1478, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo dos Santos e de Maria Moreira de Jesus.

AGENOR ISRAEL JACOB, estado civil divorciado, profi ssão controlador de acesso, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e 
sessenta e quatro (22/07/1964), residente e domiciliado Rua Isaías Coelho, 22, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Jacob e de Elza Fernandes Alves. WILMA 
FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito 
Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (24/11/1966), residente e domiciliada Rua Rancho Queimado, 254, Vila San-
tana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Ferreira e de Neuza Dias Ferreira.

LUCAS DO PRADO AGUIAR, estado civil divorciado, profi ssão educador fi sico, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove (24/08/1989), residente e domiciliado Rua Porto Xa-
vier, 221, apartamento 83, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Umbelino 
Aguiar e de Sueli do Prado Gomes Aguiar. LARISSA MARIA DE MELO, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.118V 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (01/08/1994), residente e domiciliada Rua Porto Xavier, 221, apartamento 83, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Decio Francisco de Melo e de Elza Apa-
recida de Oliveira de Melo.

NORIVAL GIMENES DOMINGUES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e quarenta 
e dois (10/08/1942), residente e domiciliado Rua Norival Aparecido Costa, 89, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Gimenes Munhoz e de Conceição Domingues. FATIMA 
CECILIA DALMAU DRAGO, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-229,FLS.211 SUBDISTRITO BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de março de mil novecentos e cinquenta e seis (24/03/1956), residente e 
domiciliada Rua Norival Aparecido Costa, 89, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Drago e de Rosa Dalmau Drago.

DANIEL BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em manutenção de cofres, nasci-
do em neste Distrito (CN:LV.A/023.FLS.277 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
junho de mil novecentos e setenta e oito (02/06/1978), residente e domiciliado Avenida Dou-
tor Francisco Munhoz Filho, 687, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Bosco Batista e de Maria da Conceição Santos Batista. MARYELE DOS SANTOS COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão agente comunitária de saúde, nascida em no Subdistrito Vila 
Madalena, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.458-SUBDISTRITO VILA MADALENA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e noventa (09/04/1990), residente e 
domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 687, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gerson Pedro da Costa e de Suzana Aparecida dos Santos.

SERGIO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Cama-
çari, Estado da Bahia (CN:LV-A-075,FLS.042 CAMAÇARI/BA), Camaçari, BA no dia dez de 
maio de mil novecentos e noventa e três (10/05/1993), residente e domiciliado Rua Guichi 
Shigueta - Travessa Beira Rio, 22, casa 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Balbino dos Santos e de Teresinha Rodrigues de Lima. MYLENA ESTÉFANY SAN-
TOS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV-A 414,FLS.047-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (03/01/1999), 
residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta - Travessa Beira Rio, 22, casa 03, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Lisboa Ribeiro e de Elinalva Santos de Jesus.

CARLOS DE FRANÇA LEMOS NETO, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/464.FLS.238-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e sete (02/06/1997), residen-
te e domiciliado Travessa Eugênio Melara, 156, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos de França Lemos Filho e de Edna Pereira. ANA CLAUDIA MARINHO 
FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Taboão da Serra, 
neste Estado (CN:LV.A/186.FLS.163-TABOÃO DA SERRA/SP), Taboão da Serra, SP no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (16/12/1999), residente e 
domiciliada Rua Paricá da Várzea, 258, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Odilon Gonçalves Fernandes e de Soraya Marinho Garcia.

ELIEL DOS SANTOS FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em nes-
te Distrito (CN:LV.A/220.FLS.168V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (22/02/1995), residente e domiciliado Rua 
André Basili, 201, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson de Andrade 
Freitas e de Iracema dos Santos Freitas. JENIFFER MOREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/280.FLS.064V- ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa e sete (03/06/1997), 
residente e domiciliada Rua André Basili, 201, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vanessa Moreira Brito dos Santos.

GABRYELLA CALABRIA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em 
neste Distrito (CN:LV-A-237,FLS.016V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e cinco (03/10/1995), residente e domiciliada Avenida 
Jacatirão da Serra, 1142, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio da Costa e de Janaina Vieira Calabria. THAYNÁ LEITE TUPINA, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-317,FLS.170-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e oito (08/07/1998), residente e 
domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 1142, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo dos Santos Tupina e de Adriana Araujo Leite.

LEONARDO PENA AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/164.FLS.205-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e um de maio de mil novecentos e noventa e dois (21/05/1992), residente e domiciliado 
Rua Poesia do Sertão, 105, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Elias Oliveira Amorim e de Roseli Cleide 
Pena. LARISSA YUKI TAKEDA FERRARI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Komagane, província de Nagano - Japão (CN:LV.E/757.FLS.475 SUBDISTRITO SÉ), Ko-
magane, província de Nagano - Japão no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa 
e oito (14/04/1998), residente e domiciliada Rua Paes Landim, 210, apartamento 24, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Guimael Takeda Ferrari e de Roselaine Felix Takeda Ferrari.

VAGNER ALVES DE SENA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em Subdis-
trito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e setenta 
e três (06/05/1973), residente e domiciliado Rua Choei Kasai, 504, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves de Sena e de Maria Luiza Alves de Sena. ANDRÉIA 
CORREA MAIMONE, estado civil divorciada, profi ssão estudante, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e 
noventa e dois (25/10/1992), residente e domiciliada Rua Choei Kasai, 504, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mario Maimone e de Maria Elana Corrêa Salustiano.

WILLIAN DOS SANTOS ARRUDA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.023-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (22/09/1988), 
residente e domiciliado Rua Baltazar Teles, 196, bloco B, apartamento 23, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio de Arruda e de 
Rejane dos Santos Arruda. VANESSA DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente comercial, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.
055V-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (08/09/1992), residente e domiciliada Rua Santa Lucrécia, 10, Sacomã, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Souza e de Maria Cecilia dos Santos Souza.

ALEXANDRE SILVA GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nasci-
do em Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (20/02/1982), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, 
apartamento 304, bloco C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Argentino Gonçal-
ves e de Helena Silva Gonçalves. TATIANA DE BARROS GERALDO, estado civil solteira, 
profi ssão policial militar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/028.
FLS.298-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove (04/10/1979), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, apartamen-
to 304, bloco C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Geraldo e de Maria Lucia 
de Barros Geraldo.

RAFAEL SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.195 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
março de mil novecentos e noventa e nove (15/03/1999), residente e domiciliado Rua 21 
de Abril, 794, casa 02, Brás, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Honorato Monteiro da 
Silva e de Maria Celia Nunes dos Santos. JANAINA LEITE SOARES, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.096 
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(11/10/1993), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 254, bloco A, apartamento 34, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Soa-
res e de Katia de Oliveira Leite Soares.

ELANDERSON MENDES EVARISTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-141,FLS.263 TUCURUVI/SP, São Paulo, SP no dia três de 
setembro de mil novecentos e setenta e oito (03/09/1978), residente e domiciliado Rua Bar-
tolomeu Ferrari, 825, bloco B, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erio Joaquim Evaristo e de Esmeria Mendes dos Santos. 
VANESSA BAREL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distri-
to (CN:LV-A-053,FLS.101V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil no-
vecentos e oitenta e um (05/04/1981), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 825, 
bloco B, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cirio Maria da Silva e de Benedita Barel da Silva.

PÉRCIO LIMA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de processamento, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.152V-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/08/1988), residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 24, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Joaquim de Souza e de Cremilda 
Bispo Lima de Souza. REGIANE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de operações, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/035.FLS.004V CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (06/05/1985), 
residente e domiciliada Rua de Flor em Flor, 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisca Ferreira da Silva.

CARLOS EDUARDO DE JESUS VITOR, estado civil divorciado, profi ssão agente redutor 
de danos, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil 
novecentos e setenta e cinco (23/04/1975), residente e domiciliado Avenida Padre Gregório 
Mafra, 142, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Paulo 
Vitor e de Luzia Rosa de Jesus Vitor. JAQUELINE FERNANDA CIANFA BAPTISTA, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, ensta Capital (CN:LV-A 
048,FLS.018V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setem-
bro de mil novecentos e setenta e oito (27/09/1978), residente e domiciliada Avenida Padre 
Gregório Mafra, 142, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesus Jose 
Baptista e de Neusa Cianfa Baptista.

LOHAN DA SILVA MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em nes-
te Distrito (CN:LV.A/361.FLS.170-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outu-
bro de mil novecentos e noventa e nove (31/10/1999), residente e domiciliado Rua Serrana, 
985, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson da Silva Maciel e 
de Salome Maria da Silva. FLAVIA CAMARGO DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/307.FLS.126V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e oito (22/04/1998), residente e 
domiciliada Rua Serrana, 985, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Flavio dos Santos de Paula e de Arlete Cristina de Camargo Paula.

FELIPPE TADEU GOMES DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/344.FLS.086 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia pri-
meiro de junho de mil novecentos e noventa e nove (01/06/1999), residente e domiciliado Rua 
Pedro Leopoldo, 164, casa 05, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Charles 
Soares e de Joelma Gomes Silva. TATIANE LORRANE DE ARAUJO ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/826.FLS.090-1º Subdistri-
to de Guarulhos/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de dois mil (31/08/2000), 
residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 633, casa 02, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romilto Moreira de Almeida e de Erika Aparecida de Araujo.

LUCAS DO CARMO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 246,FLS.289-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e seis (14/04/1996), 
residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 194, casa 03, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rildo Fernandes de Souza e de Lourdes do Carmo Fernan-
des Souza. THAMIRES DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-145,FLS.163 MAUÁ/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e nove (11/06/1999), residente e 
domiciliada Rua Gravatá-do Campo, 91, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de André Nogueira da Silva e de Maria Aparecida dos Santos Nogueira Silva.

GERALDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em 
Campo Maior, Estado do Piauí (CN:LV.A/136.FLS.141V-CAMPO MAIOR/PI), Campo Maior, 
PI no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e sessenta (16/10/1960), residente e 
domiciliado Rua Chão de Giz, 10, quadra R, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato Filho e de Beliza Rodrigues da Silva. 
SEBASTIANA MARIA PORTO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Sub-
distrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/171.FLS.115 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (06/10/1965), residente e domiciliada 
Rua Chão de Giz, 10, quadra R, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Souza Porto e de Maria Elzuita Porto.

ALEXANDRE APARECIDO SQUARCINI, estado civil solteiro, profi ssão tecnólogo em ra-
diologia, nascido em Ivaté, Paraná (CN:LV.A/001.FLS.228 IVATÉ/PR), Ivaté, PR no dia pri-
meiro de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (01/02/1979), residente e domiciliado 
Rua Shinzaburo Mizutani, 932, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lair-
ton Squarcini e de Izaura Oliveira Squarcini. SIMONE ALVES DA FONSECA, estado civil 
solteira, profi ssão técnica em veterinária, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/115.
FLS.018V SUZANO/SP), Suzano, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e 
um (06/10/1991), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 932, Jardim Marabá, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pio da Fonseca e de Angela Maria da Costa Fonseca.

MOISÉS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, nascido em Feira 
de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/063.FLS.145-2º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/
BA), Feira de Santana, BA no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (21/02/1993), residente e domiciliado Rua Paes Landim, 100, bloco A, apartamento 
62, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luzia da Silva Freitas. EDILANIA DA COSTA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão balconista de padaria, nascida em Araripe, Estado 
do Ceará, Araripe, CE no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e dois (07/06/1992), 
residente e domiciliada Rua Paes Landim, 100, bloco A, apartamento 62, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Bento da Costa e de Marina Nonato da Silva Costa.

ALAN MORETTI SIMÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de chefi a de 
campus, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.137-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e oito (27/03/1988), 
residente e domiciliado Rua Bernardino Prudenti, 193, bloco A, apartamento 44, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Ferreira da Silva 
e de Raquel Moretti Simão da Silva. AMANDA TENILLE BARBOSA TOGNETE, estado 
civil solteira, profi ssão analista de E-commerce, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/201.
FLS.245V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e no-
venta e quatro (18/04/1994), residente e domiciliada Rua Bernardino Prudenti, 193, bloco A, 
apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Carlos Tognete e de Cristiane de Souza Barbosa.

WELTON ARCHILIA DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-106,FLS.146V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e três (01/12/1993), residente e 
domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 275, casa 15, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edinaldo de Abreu e de Sheila Verusca Archilia. MARIA DOS SANTOS MOTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Monte Santo, Estado da 
Bahia (CN:LV-A-036,FLS.057 MONTE SANTO/BA), Monte Santo, BA no dia vinte e oito de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (28/06/1997), residente e domiciliada Rua Padre 
Antão Jorge, 275, casa 15, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gertrudes 
Mota dos Santos e de Luzia Judite dos Santos.

NAPOLEÃO CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e setenta e oito 
(05/03/1978), residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 464, bloco B, apartamento 
21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene 
Cardoso Vilela. ANDRÉIA SOARES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Pari, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos 
e oitenta e um (22/06/1981), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 464, bloco 
B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Batista Soares e de Neide de Jesus Soares.

WAGNER ROBERTO SILVA DE CRISTO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de maio de 
mil novecentos e setenta e dois (03/05/1972), residente e domiciliado Rua Italina, 31, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Soares de Cristo e de Teresinha 
Rosa de Cristo. SHIRLEY APARECIDA TUDDA, estado civil divorciada, profi ssão advoga-
da, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil 
novecentos e setenta e oito (20/07/1978), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 6461, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Tudda e de Geni Ribeiro Tudda.

CESAR AUGUSTO ALVES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.038V-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de maio de mil novecentos e noventa e dois (10/05/1992), residente e domiciliado Rua 
Bernardino Prudenti, 87, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Devanir Silva e de Silvia Regina Alves Silva. AMANDA DE 
CANTANHÊDE TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão técnico de seguros, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e 
seis (30/04/1986), residente e domiciliada Rua Bernardino Prudenti, 87, apartamento 41-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Soares 
Teixeira e de Raimunda Nonata de Cantanhêde.

DIOGO TOMAZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/235.258V-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e um (21/11/1991), 
residente e domiciliado Rua Forno D'Água, 60, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Adão da Silva Santos e de Helena Tomaz da Silva Santos. PRISCILLA COELHO 
ZAMBONI, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/157.FLS.105V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (22/01/1992), residente e domiciliada Rua Rio 
Amazonas, 247, Vila Danubio Azul, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Odair Aparecido 
Zamboni e de Irene Coelho da Silva Zamboni.

FRANCISCO CHAVES BRAGA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(20/01/1955), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, Conjunto C-04, 
bloco 02-A, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Chaves Braga e de 
Nair Leme Chaves Braga. SUELI PONCIANO DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos 
e cinquenta e seis (22/05/1956), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 
757, Conjunto C-04, bloco 02-A, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Ponciano e de Maria dos Anjos.

DIEGO ARAUJO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão analista de qualidade, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 099.FLS.254-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (10/10/1987), residente 
e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 255, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Eronides Pereira do Nascimento e de Maria de Fatima de Araujo Nascimento. 
FLAVIA DENTE, estado civil solteira, profi ssão assistente de valorização de pessoas, nas-
cida em neste Distrito (CN:LV-A 149,FLS.135V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de setembro de mil novecentos e noventa e um (13/09/1991), residente e domiciliada Rua 
Francisco da Cunha, 216, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir 
Dente e de Maria de Fatima de Souza Dente.

ANDERSON DE MORAIS ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão assistente de vendas, 
nascido em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/039.FLS.075-4ª ZONA DE SÃO 
LUÍS/MA), São Luís, MA no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(26/06/1986), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1133, bloco 01, apartamento 
101, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joelson do Nascimento Araujo e de 
Angela Maria Santos de Morais. MARIA VIEIRA AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão as-
sistente de vendas, nascida em Humberto de Campos, Estado do Maranhão (CN:LV.A/011.
FLS.280V-HUMBERTO DE CAMPOS/MA), Humberto de Campos, MA no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três (15/08/1983), residente e domiciliada Rua Agri-
mensor Sugaya, 1133, bloco 01, apartamento 101, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José dos Santos Aguiar e de Maria Dionesia Vieira Aguiar.

ARMANDO DE OLIVEIRA MATIAS NETO, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de 
manutenção, nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia dezenove de janeiro 
de mil novecentos e oitenta (19/01/1980), residente e domiciliado Rua Doutor Miguel Gui-
marães, 283, fundos, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio de 
Oliveira Matias e de Noranei Ribeiro Matias. MAIRA CURCIO CARRASCO, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de RH, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/133.FLS.197-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa (09/10/1990), 
residente e domiciliada Rua Doutor Miguel Guimarães, 283, fundos, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Zanoni Carrasco e de Regina Curcio de Souza.

FLAVIO CORREA DE MORAES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A-109,FLS.257V-
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa 
(02/11/1990), residente e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 03, apartamento 34-A, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Correa de Moraes Neto e de 
Maria José da Conceição Correia de Moraes. DEBORA BATISTA DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-181,-
FLS.261V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e 
noventa e três (11/05/1993), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 
02-A, apartamento 43-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noemia Batista 
de Jesus.

PAULO CESAR MAIA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de obras, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/178.FLS.158V-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e quatro 
(22/06/1974), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1758, blo-
co A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Claudino Maia e de Maria Amelia Rocha Maia. MARIA APARECIDA 
FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.163-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e cinco (26/06/1975), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1756, bloco A, aparta-
mento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Ferreira Lima e de Maria Elita Ferreira Lima.

CHRISTIAN OSSAMU YAMAMOTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista executi-
vo, nascido em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/001.FLS.004-JAR-
DIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (28/12/1975), residente e domiciliado Rua Leoberto Leal, 326, B, 
Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Shigueru Yamamoto 
e de Yassuko Yamamoto. TARLINI DO CARMO VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Caxambu, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/035.FLS.221 CAXAM-
BU/MG), Caxambu, MG no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e 
três (22/04/1993), residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, 326, B, Jardim Adelaide, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanilda do Carmo Vieira.

RENAN SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-068,FLS.60V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (08/08/1989), residente e domicilia-
do Rua Rainha da Noite, 286, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Teodoro Silverio Alves e de Clélia Maria Ferreira Silva. YASMIN DA SILVA MIRANDA, 
estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-164,FLS.073V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (04/07/1992), residente e domiciliada Rua Paravisco, 113, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Silva Miranda e de Alexandra Gonçalves 
da Silva Miranda.

ROMULO DE SOUZA FORNAZIEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de es-
toque, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.018V-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (17/10/1987), residente e domiciliado Rua Padre Agostinho Jorge, 110, 
Vila Medeiros, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Fornazieiro e de 
Eunice Venancio de Souza Fornazieiro. PATRICIA RODRIGUES FANTAZIA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/093.FLS.107V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/12/1988), residente e domiciliada 
Rua Rio Tefé, 227, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Fantazia e de Rita Cassia Rodrigues Francisco.

LEANDRO DANTAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/071.FLS.182-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e nove (01/03/1989), residente e 
domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 671, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arnaud Francisco da Silva e de Marilene Dantas da Silva. MARCIA 
MIRIAN DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saúde bucal, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.019-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (01/12/1986), residente 
e domiciliada Rua Batalha de Catalão, 161, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Teotonio da Silva e de Quiteria Berto da Silva.

ISAAC RAIMUNDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-007,FLS.033 ACLIMAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e setenta e oito (09/03/1978), resi-
dente e domiciliado Rua José Dias Velho, 90, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Beserra da Silva e de Neci Francisca de 
Oliveira Silva. GRACIELE JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão motorista, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-144,FLS.170-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (19/06/1985), resi-
dente e domiciliada Rua José Dias Velho, 90, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz da Silva e de Laura José.

JOSÉ TOME DE LIMA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista carreteiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos 
e sessenta e cinco (05/07/1965), residente e domiciliado Travessa Chico Mário, 28, 
casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tome de Lima 
e de Cleusa Maria de Lima. MARIA DAS GRAÇAS CAMELO GONÇALVES, estado 
civil viúva, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em João Pessoa, Estado da Paraí-
ba, João Pessoa, PB no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
três (23/02/1963), residente e domiciliada Travessa Chico Mário, 28, casa 01, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Camelo da Silva e de Severina 
Alves Camelo.

HERBERT COUTINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ourives, nascido 
em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.197 MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (25/02/1988), re-
sidente e domiciliado Avenida Caititu, 1082, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abel dos Santos e de Ivonete Caitano Coutinho dos 
Santos. ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.238 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e oito (20/07/1988), residente e domici-
liada Rua Uacari, 492, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Messias de Oliveira e de Dione Rodrigues Barbosa de Oliveira.

FABIO HENRIQUE MOLONHA, estado civil solteiro, profi ssão pintor de onibus, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/384.FLS.269-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (18/10/1994), 
residente e domiciliado Avenida Musgo-de-Flor, 200, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Evany Roberto Molonha e de Iracema Maria Siebre Molonha. 
LARISSA MARÇAL DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/268.FLS.040 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (07/01/1997), 
residente e domiciliada Rua Mariano Moro, 251, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jair Mariano de Castro Filho e de Rita de Cássia dos Santos 
Marçal de Castro.

LIDUINO DOURADO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigia, nascido em Gran-
ja, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.003-PESSOA ANTA GRANJA/CE), Granja, CE 
no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e um (25/07/1981), residente 
e domiciliado Avenida Itaquera, 38, viela 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Hilda Dourado da Silva. JILCELIA MENDES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Wagner, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/021,FLS.193-WAGNER/BA), Wagner, BA no dia vinte e oito de setembro de 
mil novecentos e setenta e seis (28/09/1976), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 
38, viela 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mendes de 
Oliveira e de Neuzita Francisca de Jesus.

CARLOS EDUARDO DA ANUNCIAÇÃO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão en-
fermeiro, nascido em Nazaré, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.284V DISTRITO DE 
ARATUIPE-NAZARÉ/BA), Nazaré, BA no dia vinte e cinco de março de mil novecentos 
e oitenta e seis (25/03/1986), residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 320, apar-
tamento 09, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Cam-
pos Rocha e de Joana Rivadávia Freitas da Anunciação. JESSICA SORAIA SENA DE 
MELO, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Manaus, Estado do 
Amazonas (CN:LV.A/172.FLS.147-4º OFÍCIO DE MANAUS/AM), Manaus, AM no dia 
vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e dois (26/09/1992), residente e 
domiciliada Rua Santa Marcelina, 320, apartamento 09, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alcimar Varela de Melo e de Lucy Sena de Lima.

EMERSON DE LIMA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em Caieiras, neste Estado (CN:LV.A/029.FLS.474 CAIEIRAS/SP), Caieiras, 
SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e oito (08/07/1988), residente e 
domiciliado Rua Médio Iguaçu, 202, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Eluzivalter Santana Batista e de Maria Elizabeth Marcolino de Lima. RAFAELA PE-
REIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão promotor de vendas, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/115.FLS.154V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
seis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (16/08/1989), residente e domiciliada 
Rua do Estanho, 127, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edilson Floriano dos Santos e de Abenides Pereira Lima dos Santos.

MARCOS VINICIUS DE SOUZA KOBASHIGAWA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.198-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (02/05/1994), residente e domiciliado Rua Cristina Pisan, 18, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Kobashi-
gawa e de Nilza Oliveira de Souza Kobashigawa. JULIANE SOUZA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V.A/142.FLS.049V VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (16/01/1994), residente e domiciliada 
Rua Poesia do Sertão, 105, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Barbosa da Silva e de Cristiane Ale-
xandrina de Souza.

LEANDRO LORENZATO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis (12/09/1976), residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 260, bloco 
C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Eduardo Lorenzato e de Marisa Baselli Lorenzato. ANA CRISTINA 
CAIEIRO LEITE, estado civil solteira, profi ssão gerente de RH, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-024,FLS.090-NOSSA SENHORA DO Ó/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e dois (18/04/1982), residente 
e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 260, bloco C, apartamento 32, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Thomé Pereira Leite e de 
Marina Caieiro Leite.

Continua

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 0

5F
6-

6E
98

-C
D

45
-1

8B
3.



São Paulo, quarta-feira, 31 de julho de 2019 Página 09

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Continuação

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

ALCIDINEY BUENO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em Cruzeiro 
do Oeste, Estado do Paraná, Cruzeiro do Oeste, PR no dia dez de janeiro de mil no-
vecentos e sessenta e dois (10/01/1962), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 
49, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Darci Bueno e de 
Aurea Antunes Bueno. MARIA DALVA DE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janei-
ro (CN:LV.A/103.FLS.207-1º DISTRITO/CIRCUNSCRIÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS/
RJ), Duque de Caxias, RJ no dia cinco de maio de mil novecentos e sessenta e 
quatro (05/05/1964), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 49, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor Ferreira de Albuquerque e de 
Rita da Silva Albuquerque.

DIEGO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nascido em 
Planaltina do Paraná, Estado do Paraná (CN:LV.A/003.FLS.075 PLANALTINA DO 
PARANÁ/PR), Planaltina do Paraná, PR no dia onze de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (11/07/1987), residente e domiciliado Rua Caetano Bonatti, 158, bloco 
B, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de José Carlos dos Santos e de Elenita Lima dos Santos. ANGÉLICA 
ARAUJO DE MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão gerente, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/111.FLS.025V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e nove (11/01/1989), residente e domiciliada Rua 
Luís Mateus, 2006, Jardim São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Tarciso 
Carlos de Mendonça e de Antonia Margarida de Araujo de Mendonça.

CARLOS ALBERTO SARAIVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/181.
FLS.092-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de mil nove-
centos e setenta e nove (08/04/1979), residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, 
395, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Saraiva 
e de Maria de Freitas Saraiva. LILIAN YUKI MAEDA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/005.FLS.280 
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e seis (10/02/1976), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 395, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Yoshiaki Maeda e de Maria 
Maeda.

NICOLAS RODRIGUES GOUVEA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de segu-
ros, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil 
novecentos e noventa e oito (05/07/1998), residente e domiciliado Rua Surucuás, 
268, casa A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Luciano de Gouvea e de Milene Rodrigues Barbosa. PÂMELA CAMARGO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de desenvolvimento, nascida 
em Palmital, Estado do Paraná (CN:LV-A 063,FLS.314-PALMITAL/PR), Palmital, PR 
no dia dez de setembro de dois mil (10/09/2000), residente e domiciliada Rua Suru-
cuás, 268, casa A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Acir Camargo dos Santos e de Josiana Aparecida Iensen.

FELIPE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de almoxarifa-
do, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/132.FLS.247V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa (25/09/1990), 
residente e domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 510, casa 04, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Santos Ferreira e de Maria da Gloria da Silva 
Ferreira. LETICIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de suporte de atendimento, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:L-
V.A/250.FLS.205-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e sete (04/06/1997), residente e domiciliada Rua Emílio Ser-
rano, 260, bloco C, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hermenegildo Bernardo da Silva Neto e de Fabiana 
Ferreira Santos.

CARLOS EDUARDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em nes-
te Distrito (CN:LV.A/423.FLS.172V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
julho de dois mil e um (27/07/2001), residente e domiciliado Rua Rafael da Silva e Sousa, 
324, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Risonete Santos Matos. 
GABRIELLA DE CÁSSIA FERREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/168.FLS.047-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de dois mil e um (01/05/2001), residente 
e domiciliada Rua Rafael da Silva e Sousa, 324, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gerenildo da Conceição Santos e de Helena de Cássia Ferreira.

MARCELO MUNHÓZ, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, nascido em Subdistrito Vila 
Prudente, nesta Capital (CN:LV-A-037,FLS.256-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e oito (01/11/1978), residente e 
domiciliado Rua Carlos Mazer, 1384, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Dorival Rosa Munhóz e de Maria de Fátima Munhóz. CRISTIANE RODRI-
GUES BRAZ, estado civil divorciada, profi ssão manicure pedicure, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e 
oito (16/09/1978), residente e domiciliada Rua Carlos Mazer, 1384, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Rodrigues Braz e de Teresa Barion Braz.

JOSÉ BENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Areia, Estado da Paraíba (CN:LV.A/069.FLS.285V-AREIA/PB), Areia, PB no dia quinze 
de março de mil novecentos e cinquenta e dois (15/03/1952), residente e domicilia-
do Rua Morubixaba, 63, Viela 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Manoel Bento da Silva e de Rita Maria da Conceição. DINA ESTEVÃO DA ROCHA, 
estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, 
Recife, PE no dia onze de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete (11/11/1957), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 63, Viela 03, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Estevão da Rocha e de Maria Targino da Rocha.

ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-021,FLS.044V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e sete (18/09/1977), residente e domi-
ciliado Rua Guarapá, 04, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Julio Ribeiro dos Santos e de Divina de Souza Santos. LIDIANE LEMES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado(CN:L-
V-A-028,FLS.273V-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete 
de março de mil novecentos e oitenta e dois (27/03/1982), residente e domiciliada Rua 
Guarapá, 04, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Mariano da Silva e de Liliane Aparecida Lemes.

GILBERSON FRANÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Barra de São Francisco (CN:LV.A/016.FLS.327-SANTO AGOSTINHO/ES), Barra 
de São Francisco, ES no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/12/1984), residente e domiciliado Rua Cana de Açúcar, 33, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira de Oliveira e de Ana Maria de Oliveira. 
JOSEFA SANTOS DE MELO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Igaci, Estado de Alagoas (CN:LV.A/011.FLS.027V-IGACI/AL), Igaci, AL no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/02/1985), residente e domiciliada Rua 
Cana de Açúcar, 33, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco 
de Melo e de Marinalva Santos de Melo.

WELLINGTON MURILO MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Jardinópolis, neste Estado, Jardinópolis, SP no dia vinte e oito de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (28/07/1986), residente e domiciliado Rua Izabel 
Redentora, 70, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonice Aparecida Mar-
tins. INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em em, Diadema, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (21/03/1995), residente e domiciliada Rua Izabel Redentora, 70, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Pessanha Castro e de Indaiá Sausmikat.

JARBAS PEDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/097.FLS.170 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (17/02/1958), residente e domiciliado 
Rua Suzana de Melo, 321, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José dos Santos e de Luisa da Penha dos Santos. CRISTIANE MARIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.
083-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (21/12/1969), residente e domiciliada Rua Suzana de Melo, 321, casa 01, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rozilda Maria dos Santos.

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
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: EMERSON FRANÇA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão salva 
vidas, nascido em Ilheus, BA, no dia (10/01/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Martins Santos e de Maria José França Martins. A 
pretendente: MARIA ELIETE BRITO BORGES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Miguel Alves, PI, no dia (06/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Juvenal Borges e de Maria Ester Brito Borges.

O pretendente: MARCIO AILTON GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorcia-
do, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Gonçalves dos Santos e de 
Tania Regina Barbosa dos Santos. A pretendente: IVANIZE JOSENILDA ARISTEU 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Bom Jardim, PE, no 
dia (26/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Aristeu da Silva e de Ivanilda Ana Maria Silva.

O pretendente: RAFAEL NUNES GOMES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de de-
partamento pessoal, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Pereira Gomes e de Jucileide Nunes 
Gomes. A pretendente: AGNES MONTEIRO DIAS, estado civil divorciada, profi ssão soldado 
da policia militar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson Simão Dias e de Ivaneide Monteiro de Lima.

O pretendente: WENDEL BUENO SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão tecnica em 
enfermagem, nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/10/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Siqueira Filho e de Irene Bueno Siqueira. A 
pretendente: JULIETTE DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
em farmárcia, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deoclecio Barbosa e de Wilma Pereira dos Santos Barbosa.

O pretendente: JAIME BARTALOTTI ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (12/02/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Rocha e de Eliana Bartalotti Rocha. A pretendente: 
MICHELE BEZERRA ANTONIO, estado civil solteira, profi ssão merendeira, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (02/08/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Cicero Antonio e de Jacinta Bezerra Antonio.

O pretendente: LUCAS LEAL PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (22/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Erenaldo de França Passos e de Rejane Ferreira Leal Passos. A 
pretendente: DORALICE FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
confeitaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel de Jesus Lima e de Ana Lucia Ferreira Lima.

O pretendente: LEANDRO RAMOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão chefe de 
seção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ana Ramos Ferreira. A pretendente: ARIANE CARDOSO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neilza Cardoso dos Santos.

O pretendente: HERBERT DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alberto Jose de Souza e de Anailda de Souza Pereira. A preten-
dente: ROSANA VANDERLEY DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão fi scal de 
loja, nascida em Recife, PE, no dia (12/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribeiro dos Santos e de Elizabete Vanderley dos Santos.

O pretendente: VICTOR RIBEIRO TAVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assitente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Amancio Taveira e de Lucilene Alves 
Ribeiro Taveira. A pretendente: LISLAINE DOS SANTOS VIRGOLINO CRUZ, estado 
civil solteira, profi ssão coordenadora comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson 
Virgolino da Cruz e de Maria Aparecida dos Santos Cruz.

O pretendente: DANILO DO NASCIMENTO MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de protese dentaria, nascido em João Pessoa, PB, no dia (20/11/1995), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Leonel Miguel e de 
Cleide Gomes do Nascimento. A pretendente: STEPHANIE GOMES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de protese dentaria, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (30/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime 
Gomes de Oliveira e de Severina Conceição de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo dos Santos e de Maria Amevandia Sebastião Santos. A 
pretendente: PÂMELA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cassimiro Ferreira do Nascimento e de Liria Aparecida Maciulaites.

O pretendente: RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão con-
ferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Antonio dos Santos e de Zilda Vieira dos San-
tos. A pretendente: TATIANE MEDRADO DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Nazare de Santana e de Roberia Santos Medrado.

O pretendente: JURANDIR LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Catende, PE, no dia (26/01/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz da Silva e de Cicera Maria da Silva. A pretendente: 
JOSINEIDE FRANCELINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Catende, PE, no dia (17/09/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Juvino Francelino da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: EDSON SANTOS BISPO, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1983), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bispo e de Eva Maria dos Santos Bispo. A 
pretendente: SABRINA CASTOR DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de classe, nascida em Taubaté, SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliada em 
Tremembé, SP, fi lha de Sergio Antonio de Souza e de Marina de Fatima Castor Souza.

O pretendente: MARCELO NERES LOPES, estado civil divorciado, profi ssão manu-
tenção predial, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (01/06/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Ferreira Lopes e de Maria 
de Lourdes Neres Lopes. A pretendente: ALESSANDRA MARQUES DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/05/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Alves da Costa e de Benedita Marques Ferreira.

O pretendente: EDILSON CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ofi cial de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1988), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Jose da Silva e de Maria das 
Graças da Silva. A pretendente: ZENILDA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/06/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Dias da Silva e de Eva 
Pereira de Jesus Silva.

O pretendente: MARCELO DE MENDONÇA ALBINO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Albino Sobrinho e de Josefa 
Ferreira de Mendonça Albino. A pretendente: MARIA ARAÚJO BRAGA, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em Itapipoca, CE, no dia (20/05/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Francisco de Sales e de 
Maria Nilda Araújo Sales.

O pretendente: FERNANDO DIEL, estado civil viúvo, profi ssão segurança, nascido em 
Guarulhos, SP, no dia (23/09/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Umberto Diel e de Minervina de Peder Diel. A pretendente: GABRIELLA 
SANTOS SERRA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em São Luís, 
MA, no dia (04/04/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jessé Bezerra de Souza Serra e de Cleide Freitas dos Santos.

O pretendente: FLAVIO COSTA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão operador 
de máquina, nascido em Maceió, AL, no dia (10/03/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Expedito Justino da Silva e de Maria José da 
Costa. A pretendente: IVÂNIA MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Henrique Antonio de Souza e de 
Maria de Souza.

O pretendente: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldezirio Pereira dos Santos e 
de Joelma Ferreira dos Santos. A pretendente: JAYNE LOPES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio da Silva 
e de Raimunda Lopes da Silva.

O pretendente: PASCOAL ABINE ELIAS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdinei dos Santos Elias e de Edinalva Brito de 
Jesus Elias. A pretendente: LUANA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de consultorio dentario, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gercino Inacio da Silva 
e de Maria da Penha da Conceição Silva.

O pretendente: ANDRÉ NUNES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Rodrigues de Lima e de Geralda Nunes 
Rodrigues de Lima. A pretendente: EVANY BATISTA DE MATOS, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Ribeiro de 
Matos e de Zelia Batista Araujo.

O pretendente: JOACI CARDOSO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em Xique-Xique, BA, no dia (17/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Alves de Almeida e de Jailda Cardoso de Almeida. A 
pretendente: NAIARA VALÉRIA MORAES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Roberto Moraes e de Cileida Aparecida de Bomfi n Moraes.

O pretendente: JOSIAS DIAS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josias Bonifacio do Nascimento e de Valdete Dias. A pretendente: 
LEIDE JESUS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira escolar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/05/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Inacio Jesus Santos e de Laura Moura Jesus Santos.

O pretendente: JEFFERSON CORREA PIMENTEL, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Nascimento Pimentel e de Lucimara 
Correa de Jesus. A pretendente: ALINE AMARAL LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
babá, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Paulo Ferraz Lima e de Izabel Amaral Lima.

O pretendente: CAIQUE COELHO LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Lourenço e de Luciene Rosa Coelho. A pretendente: 
ANA PAULA DIVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (20/07/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Diva Emilia de Jesus.

O pretendente: ELIANDRO DOS SANTOS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/02/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel de Souza Ribeiro e de Ana Rosa de Souza Ribeiro. 
A pretendente: MAURICÉA DE MELO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Altinho, PE, no dia (27/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alcides José dos Santos e de Josefa Maria de Melo Santos.

O pretendente: RAMON LOPES SCOPELITTE, estado civil solteiro, profi ssão instrutor 
de treinamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Scopelitte e de Zenaide Lopes da 
Silva Scopelitte. A pretendente: CAMILI STEFANY ELIAS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de SAC, nascida em Manaus, AM, no dia (18/04/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiane Maria Elias.

O pretendente: WILSON VINICIUS DA SILVA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente de restaurante, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (28/02/2001), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Bispo e de 
Maria Jose da Silva Bispo. A pretendente: ISTÉFANY MARQUES DE BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Santa Maria da Boa Vista, PE, no dia 
(17/12/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hildeberto 
Marques dos Santos e de Idalina Maria Alves de Brito Marques.

O pretendente: LUCAS ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido Barbosa da Silva e de Adriana de Almeida Silva. 
A pretendente: LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valmir Nunes de Andrade e de Mariza Ferreira de Oliveira.

O pretendente: PAULO CÉZAR ZEFERINO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedita Zeferina. A pretendente: MARLEIDE SANTOS PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em Itabuna, BA, no dia (05/07/1969), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Malaquias Pereira e 
de Erotildes Santos Pereira.

O pretendente: CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em São Bento do Una, PE, no dia (23/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Carvalho de Oliveira e de Maria Salete Almeida de 
Oliveira. A pretendente: CRISTIANE SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Angelo de Souza e de Adelma Costa Santos.

O pretendente: DOMINGOS GERSON DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido em Anadia, AL, no dia (30/05/1953), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria das Dores da Conceição. A pretendente: IVANETE SOARES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pilar, AL, no dia (24/01/1972), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Delmiro Soares e de Josefa 
Maria da Conceição Soares.

O pretendente: FELIPE SOUZA SIRQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Sirqueira e de Maria Francisca Malaquias de Souza. A 
pretendente: SUELEN SOUSA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Franklin Gonçalves Santos e de Gisele Sousa da Cruz.

O pretendente: JÉFERSON JESUS DE GÓES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Araci, BA, no dia (07/02/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Góes e de Clarice Maria de Jesus. A pretendente: 
HELLEN DOS SANTOS MONTIM, estado civil solteira, profi ssão secretraria, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wellington Almeida Montim e de Kelly Soares dos Santos.

O pretendente: JOSÉ NIVALDO COELHO XAVIER JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nivaldo Coelho Xavier e de Bernadete Barbosa 
de Lima Coelho. A pretendente: VANESSA SUZZIO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de adminsitrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Suzzio e de Selma 
Marcia da Silva Suzzio.

O pretendente: GUILHERME PAVINI SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão papiloscopista 
policial, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1993), residente e domiciliado no Jardim Nice, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcelo Sanches e de Raquel Pavini Sanches. A pretendente: 
RAPHAELA DE OLIVEIRA REIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo Henrique Moura Reis e de Nilta Margarida de Oliveira Reis.

O pretendente: ADAILTON FREITAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de obra, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1977), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otoniel Nogueira de Oliveira e de Gildete de 
Freitas. A pretendente: FLÁVIA ZDUNEK, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/07/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Filomena Zdunek.

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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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: JONATHAN DIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de suporte técnico, estado civil solteiro, nascido em Ponta Grossa - PR, no dia 10/09/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Helerson Dias da Silva e de 
Valdirene Dias da Silva. A pretendente: RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA MARTINS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 21/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lha de Edmilson 
Eduardo Martins e de Maria Aparecida Monteiro de Souza.

O pretendente: FÁBIO ROBERTO MORAES, de nacionalidade brasileira, profi ssão corretor 
de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Moraes e de Vania Cris-
tina Oliveira Moraes. A pretendente: MANUELA ARAÚJO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente de capitalização, estado civi l solteira, nascida em Belém - PA, no dia 
26/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Alves 
da Silva e de Maria de Fátima Araújo Silva.

O pretendente: WASHINGTON LUIS DO REGO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são professor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Nivaldo do Rego Vieira e de Olintet 
Mendes da Silva. A pretendente: MÔNICA DOS ANJOS MACIEL, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de relacionamento, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
02/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Lino 
Maciel e de Laurinda dos Anjos Maciel.

O pretendente: RAFAEL IAIA VERDERAMO, de nacionalidade brasileira, profi ssão administra-
dor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, f ilho de Antonio Inácio Verderamo e de Rosangela Gonzales 
Iaia Verderamo. A pretendente: LUDMILLA CORNELIO ESTEVES, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão psicóloga, estado civil solteira, nasci da em São Paulo - SP, no dia 13/06/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lha de Milton Gomes Esteves e de 
Elisabete Cornelio Esteves.

O pretendente: BRUNO SGAI, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresário, estado civil 
solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Sgai e de Rosa Maria Fumo. A pretendente: MARIA 
CAROLINA CROSTA PINTO, de nacional idade brasileira, profi ssão publicitária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/10/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Fernando Brandini Pinto e de Maria Cecilia Crosta Pinto.

O pretendente: JOÃO MANUEL DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade portuguêsa, profi s-
são comerciante, estado civil divorciado, nascido em Fregresia de Gondar - Portugal, no dia 
26/06/1986, residente e domiciliado em Gondar, Guimarães - Portugal, fi lho de João Carlos 
de Oliveira Pereira e de Maria da Luz Lemos da Silva. A pretendente: DENISE DE ALMEIDA 
DANTAS PASSOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/12/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Benedicto de Almeida e de Nair Jose.

O pretendente: NORBERTO FABRETTI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão em-
presário, estado civil divorciado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 09/10/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norberto Fabretti e de Aparecida 
Trepador Fabretti. A pretendente: UELBA FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão empresária, estado civil solteira, nascida em Osasco - SP, no dia 11/03/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Francisco Justino de Souza e de 
Luzinete Neusa Ferreira de Souza.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA PEREIRA DUARTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/06/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Antonio Francisco Pereira Duarte e de 
Ilda Analia de Oliveira. A pretendente: CAROLINA RAMOS DE BARROS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de caixa, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
19/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lha de Jose de Barros 
e de Rizoneide Flora dos Santos.

O convivente: GERSON PI RES DE SOUZA PAIVA, de naciona lidade brasileira, profi ssão 
professor do ensino municipal P. M. S. P, estado civil solteiro, nascido em São Pa ulo - SP, 
no dia 14/05/1951, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando 
de Souza Paiva e de Irene Pires de Souza Paiva. A convivente: TOCHI KO MURAKAMI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão assistente social aposentada, estado civil solteira, nascida em 
Mirandópolis - SP, no dia 26/01/1944, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de TadaiChi Murakami e de Kimiko Murakami r; Conversão de união estável em casamento.

O convivente: MAGNELSON ROMIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão transportador 
escolar, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/10/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Romio e de Cynira Cunha 
Romio. A convivente: DENISE NOGUEIRA DE PINHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
transportadora escolar, estado civil divorciada, nascida em São Luis - MA, no dia 26/06/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonia Nogueira de Pinho; 
Conversão de união estável em casamento. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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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

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

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: CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, profi ssão: operador de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jose da Silva e de Maria 
Milena dos Santos. A pretendente: RAISSA BATISTA DANTAS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rubens Vieira Dantas e de Luciana 
Rosa Batista Dantas.

O pretendente: UZOCHUKWU KENNETH ENENDU, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nanka-Nigéria, data-nascimento: 24/10/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sunday Enendu e de Victoria Enendu. A 
pretendente: JÉSSICA MARIANO MARCONDES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo Marcondes e de Margarida Mariano 
Nascimento.

O pretendente: CLEBER DA ROCHA LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Florescente da Rocha Lima e de Maria das 
Graças Pereira da Silva. A pretendente: GLEICIA JESUS TEIXEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Jesus Teixeira e de 
Raimunda Rosa Teixeira.

O pretendente: VAGNER VALENTIM PEREIRA, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Teodoro Pereira e de Maria Helena 
Pereira. A pretendente: JÉSSICA DE CASSIA SANTOS, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Orlando Martins dos Santos e de Cleide dos 
Santos Maia.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE GARCEL RIBEIRO, profi ssão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Merivaldo Neri Ribeiro e de Leonice Nunes 
Garcel. A pretendente: EMILY DA SILVA GUIMARÃES, profi ssão: maquiadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eudes Souza Cardoso Guimarães e de Vanessa 
da Silva Lima.

O pretendente: LUIS HENRIQUE SILVA COSTA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 24/12/1970, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Scher Costa e de Maria Eudea Silva Costa. A 
pretendente: MÁRCIA MARIA FERREIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira e de Marlene Maria Ferreira.

O pretendente: EDSON ARAÚJO SOUZA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Ramos Souza e de Luzia Mota Araújo Souza. 
A pretendente: CLEUZA DA SILVA, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Araruna, PR, data-nascimento: 28/08/1964, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alaide Caetano da Silva.

O pretendente: ANATALICIO DE JESUS SIMÃO, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 16/06/1981, 
residente e domiciliado em Colombo, PR, fi lho de Maria de Lourdes de Jesus Simão. A 
pretendente: JUCELI DE SOUZA SILVA, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: 
Brejões, BA, data-nascimento: 25/02/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jonas Anselmo da Silva e de Maria Isabel de Souza Silva.

O pretendente: MÁRCIO FRANCO DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante de carro forte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pedro de Oliveira e de Ivone 
Franco de Oliveira. A pretendente: ROBERTA LIBORIO, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Liborio e de Creuza Rodrigues Liborio.

O pretendente: MAICON CESAR DE CARVALHO, profi ssão: mecânico disel, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gilson de Carvalho e de Vera Janis 
Garcia de Carvalho. A pretendente: CAROLINE SOARES FONSECA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jocimar Conceição 
Fonseca e de Deize Aparecida Cilene Soares Fonseca.

O pretendente: PEDRO AUGUSTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Enize Helena da Silva. A pretendente: ALICE 
CARVALHO GUIMARÃES, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
Tucano, BA, data-nascimento: 31/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pimentel Guimarães e de Lucivânia Silva Carvalho.

O pretendente: FLAVIO JÚNIOR DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Nova Bras D'Oeste, RO, data-nascimento: 08/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Batista de Carvalho e de Vera 
Lúcia Carvalho. A pretendente: KALIANE JUSTINO DE ARANDAS, profi ssão:, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Lucena de Arandas e de Maria Lucecleide 
Justino de Arandas.

O pretendente: GERALDO ANTONIO LOPES DE SOUZA, profi ssão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/01/1953, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Lopes de Souza e de Synesia Ribeiro 
de Souza. A pretendente: ALDENÍSIA DIAS LEAL, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 06/01/1958, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Judy da Costa Leal e de Maria Luiza Dias.

O pretendente: GUTHEMBERG OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rutemberg Santos de Souza e de Fatima Oliveira 
de Jesus. A pretendente: LUDIMILLA RIBEIRO FERREIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 02/09/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Denilson dos Santos Ferreira e de Risomar 
Silva Ribeiro.

O pretendente: MAURÍCIO PINHEIRO NAKAYA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Toshio Nakaya e de Marlene 
Pinheiro Barboza. A pretendente: MARION WEWEE FREEMAN, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Monróvia - Libéria, data-nascimento: 04/05/1974, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moses Freeman e de Grace Freeman.

O pretendente: ÁLISSON DO NASCIMENTO MUNIZ, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vertentes, PE, data-nascimento: 04/04/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Muniz da Silva e de Josefa Maria do 
Nacimento Muniz. A pretendente: FRANCIELE FERRREIRA SOARES DE SOUZA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fabio Ferreira de Souza 
e de Solange Soares da Silva Souza.

O pretendente: ATAIDE LOMBA CONCEIÇÃO, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo Estevão, BA, data-nascimento: 11/09/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Humberto Carlos Conceição e de Analice Lomba Conceição. 
A pretendente: LÍLIAN APARECIDA DA SILVA, profi ssão: prendas domésticas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Aparecido da Silva e de Eunice Dias 
da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO MARTINS, profi ssão: vigilante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Parajuru, Municipio de Beberibe, CE, data-
nascimento: 18/11/1969, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Jose Martins e de Francisca Monteiro da Costa. A pretendente: VANESSA GOMES 
DIAS MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/01/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Barbosa Moreira e de Maria do Socorro Gomes Dias.

O pretendente: FABIANO LEMOS DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agenor Francisco dos Santos e de Ana Maria 
dos Santos Lemos. A pretendente: TANIA PEREIRA FIAIZ, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/09/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Natalino Fiaiz e de 
Valdecí Pereira Fiaiz.

O pretendente: JOÃO GALVÃO DE ALENCAR, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Caetité, BA, data-nascimento: 30/12/1955, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Jonas Galvão de Alencar e de Delice dos 
Santos Galvão. A pretendente: SOLANGE FRANCISCA NASCIMENTO, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adão Francisco do 
Nascimento e de Elisia da Paixão do Nascimento.

O pretendente: FELIPE ARAUJO PIRES, profi ssão: roterista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Claudio Pires e de Maria Socorro Araujo Pereira. A 
pretendente: MARCELA ALVES DA SILVA, profi ssão: monitora de qualidade, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josenildo Alves da Silva e de Benedita Maria 
da Silva.

O pretendente: JOSENILDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 25/01/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Quiterio Pereira da Silva e de Francisca Nogueira 
da Silva. A pretendente: NEUSA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1963, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Manoel dos Santos e de 
Berenice Januária dos Santos.

O pretendente: KELECHI UKAULO, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 31/05/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Hyacith Ukaulo e de Rose Ukaulo. A pretendente: MARIA CRISTINA 
BONFIM DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-
Xique, BA, data-nascimento: 11/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Adão Ribeiro da Silva e de Hildete Bonfi m da Silva.

O pretendente: FRANCIELTON LIMA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Floriano, PI, data-nascimento: 07/07/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rosa Maria Lima. A pretendente: EDILENE VALÉRIA DE SOUZA, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Floriano, PI, data-nascimento: 
12/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Valéria de Souza.

O pretendente: JEFFERSON LUCAS AMORIM DE MIRANDA, profi ssão: técnico de 
hotelaria hospitala, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/02/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Marcos de Miranda 
e de Maria do Rosario Amorim. A pretendente: YASMIM PEREIRA NONATO DA SILVA, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 04/02/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo 
Nonato da Silva e de Rosimeire Lima Pereira.

O pretendente: VITOR AUGUSTO ALVES DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Silva e de Marcia Lucia Alves de 
Souza. A pretendente: KAREN FRANCO OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Oliveira Santos e de Fernanda Pinto 
Franco.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE CORRÊA BLÓIS, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Blóis e de Elisabete 
Corrêa Blóis. A pretendente: JULIANE ALDREY OLIVEIRA COSTA, profi ssão: 
funcionária pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Borges da Costa e de Ketrim Aparecida de Oliveira Costa.

O pretendente: BRUNO SILVÉRIO MUNIZ, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jorge Muniz e de Carmelina Silvério Muniz. A pretendente: 
LIDIANE MARTINS FERREIRA, profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Ferreira e de Maria Martins Ferreira.

O pretendente: LUIS LEVI DUARTE SOARES DOS SANTOS, profi ssão: musíco, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 16/06/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Soares dos Santos e de Meire Eline 
Duarte Santos. A pretendente: TÁBATA KARINE PAULINO GONÇALVES NEVES, 
profi ssão: auxiliar de contratação academ, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Sandro Gonçalves Neves e de Rosangela Paulino da Silva.

O pretendente: VITOR JUN SATOMI, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Satomi e de Yoko Satomi. A pretendente: THAÍS METTA 
OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de escrevente, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Osvaldo Santos Oliveira e de Sonia Aparecida Metta.

O pretendente: SAMUEL SANCHES MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: técnico 
em eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Martins dos 
Santos e de Miriam Sanches Busto dos Santos. A pretendente: RAIANE RODRIGUES 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ourilandia do Norte, 
PA, data-nascimento: 15/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Galdino da Silva Neto e de Valdira Rodrigues Sousa.

O pretendente: RAFAEL MELO DAS CHAGAS, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Luiz Gonzaga, RS, data-nascimento: 18/05/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Olinto Rodrigues das Chagas 
e de Maria Madalena Melo das Chagas. A pretendente: AMANDA GUIDI RIBEIRO, 
profi ssão: gerente de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/12/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vagner 
Bacaycôa Ribeiro e de Rosangela Aparecida Guidi Angora.

O pretendente: JOSE ALVES PINHEIRO SANTANA, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Umarí, CE, data-nascimento: 30/10/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Pinheiro Santana e de Maria Alves 
Pinheiro. A pretendente: TATIANE SANTOS LEÃO, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaetê, BA, data-nascimento: 09/03/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Janete Santos Leão.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS PEDREIRA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gildeon Batista Pedreira e de Vania dos Santos 
Pedreira. A pretendente: ENIKARLY BRUNA DE SANTANA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 
08/10/1996, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, fi lha de Marcelo 
Antonio da Silva e de Rosa de Santana Lima.

O pretendente: WILLIAM TEIXEIRA CRUZ, profi ssão: auxiliar de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Santos Cruz e de Viviane Carla dos 
Santos Teixeira. A pretendente: JULIANA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Pereira da Silva e de Ivanete de Fatima 
da Silva.

O pretendente: EKENE BERNARD CHARLES, profi ssão: carregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ozubulu-Nigéria, data-nascimento: 16/04/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Uzoukwu Charles e de Catherine Charles. A 
pretendente: MARIA CELESTE RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Barra do Choça, BA, data-nascimento: 26/12/1971, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celestino Rodrigues Bispo e de Ana Rosa de 
Jesus Bispo.

O pretendente: EMERSON PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilson Santos Ferreira e de Maria Eliane Pereira 
dos Santos. A pretendente: NAYARA INGRID SANTOS ANDRADE, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero Adeilton Alves Andrade e de 
Marcia Santos Mangueira.

O pretendente: MOACIR OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 05/07/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moacir Vital da Silva e de Ireni de Oliveira 
Rocha. A pretendente: KATIA REGINA MARCO, profi ssão: cuidadora de idoso, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marco Filho e de Izabel Zacarias 
Marco.

O pretendente: WESLEY FREIRE DOS SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laerte Agripino dos Santos e de Silvania Freire 
da Silva Santos. A pretendente: EVELYN DA SILVA CORDEIRO, profi ssão: monitora 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Rodrigues 
Cordeiro e de Zildene Leite da Silva.

O pretendente: UMBERTO MARQUES DE BRITO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Condeuba, BA, data-nascimento: 16/06/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jovino Brito Sobrinho e de Horminda Maria 
Miranda. A pretendente: ROBENILDA SANTOS AMORIM, profi ssão: artesã, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 04/06/1958, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Monoel Bispo de Amorim e de 
Jardelina dos Santos Amorim.

O pretendente: CARLOS LIMA DA SILVA, profi ssão: serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 31/05/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Sipriano da Silva e de Antonia de Lima 
da Silva. A pretendente: ELLEN DE SOUZA SANTOS, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jailson de Souza Santos e de Maria 
Ivonete de Souza.

O convivente: SERGIO ZULZKE, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1963, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Adercio Zulzke e de Lilia Checan Zulzke. A convivente: MAGALI 
MARIA DOS SANTOS, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Cipriano dos Santos e de Inês Maria de Souza Santos; Conversão de 
união estável em casamento.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: BRUNO GALVÃO DOS SANTOS RODI, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Campo Grande - MS, no dia 19/10/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo dos Santos Rodi e de Doris Beatriz Galvão 
dos Santos Rodi. A pretendente: PATRICIA KELLY SANTOS CAVALCANTI, estado 
civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em Natal - RN, no dia 16/05/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aderson Fernandes 
Cavalcanti e de Cledimar Maria Santos Cavalcanti.

O pretendente: CHANDLER MONTEIRO LYRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 23/06/1991, residente e domiciliado no Alto 
da Mooca Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Bezerra de Lyra e de Ester dos 
Santos Monteiro de Lyra. A pretendente: MARIA EUGÊNIA PANAINO MONFRINI, estado 
civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 12/06/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Monfrini Neto e de 
Marlene Panaino Monfrini.

O pretendente: RICHARD BARBOSA PROENÇA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 04/01/1991, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Aparecido de Proença e de Wesley Rose Barbosa 
Proença. A pretendente: GABRIELA HELOYSA SAVIATTO JAKMIU, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em Curitiba - PR, no dia 10/04/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Jakmiu e de Margarete Saviatto Jakmiu.

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

 

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 Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FLÁVIO CESARE CUMINO, de nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
natural nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 08/08/1985, residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Cumino e de Maria Teresinha Cesare Cumino. A 
pretendente: GIOVANA SHIZUE AMANO, de nacionalidade brasileira, solteira, produtora 
cultural, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 08/04/1984, residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Walter Tetsuya Amano e de Irene Sayoko Nagase Amano.

O pretendente: MARCELO AJZEN, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, 
natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 10/06/1992, residente e domiciliado no Jardim 
Paulistano, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Aron Ajzen e de Claudia Ventura Ajzen. A pre-
tendente: LOUISE FONSECA VITA SOUZA, de nacionalidade brasileira, solteira, admi-
nistradora, natural de Salvador, BA, (registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais da Vitória, Salvador - BA), no dia 28/08/1992, residente e domiciliada no Jardim 
Morumbi, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz Vita Souza e de Nadia Fonseca Vita Souza.

Eduardo Moisés

CUIDADOS NA 
CONTRATAÇÃO DA 
PESSOA JURÍDICA 

Atualmente é cada 

vez mais comum as 

empresas usarem da 

contratação de uma 

pessoa jurídica tanto 

para reduzir gastos 

trabalhistas como em 

virtude de buscar 

contratos diversos para 

adequar o profi ssional 

ao perfi l dinâmico de 

suas atividades.

O termo pejotização é 
usado de forma indis-
criminada tanto para 

descrever situação fraudu-
lenta na qual um empregador 
coage um indivíduo a cons-
tituir uma pessoa jurídica 
para lhe prestar serviço (ou 
ainda lhe demite e o coage a 
constituir uma pessoa jurídi-
ca) quanto para descrever a 
situação na qual há a contra-
tação de uma pessoa jurídica 
para a prestação de serviços, 
sejam estes enquadrados 
como atividades-meio ou 
atividade-fi m da contratante, 
sendo esta última situação 
denominada também como 
“terceirização”.

Hoje em dia, nem todos 
os serviços são executados 
dentro da rigidez prevista 
nos contratos de trabalho 
regulados pela CLT. Existem 
funções que trazem melhores 
resultados se o profi ssional 
puder atuar com liberdade. 
E é justamente no tocante à 
liberdade que se diferencia 
o autônomo PJ daqueles que 
são assim nominados ape-
nas para burlar a legislação 
trabalhista. Flexibilização 
de horários e autonomia no 
desempenho das funções são 
características essenciais 
para a contratação regular 
do prestador de serviços, do 
autônomo e do freelancer.

Vale destacar que a ini-
ciativa, desde que reflita 
a realidade tributária do 
contribuinte, ou seja, corres-
ponda à verdade dos fatos, 
não se confi gura fraude, nem 
trabalhista, tampouco tribu-
tária. A lei assegura a todo 

e qualquer profi ssional 

liberal a sua organização 

em sociedade para prestar 

serviços.

Outrossim, após a reforma 
trabalhista surgiu a fi gura 
denominada “autônomo ex-
clusivo” defi nida no art. 442-
B da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), muitos de-
fendem que tal fi gura se trata 
de clara fraude em relação 
ao vínculo empregatício, ou-
tros, contudo, defendem que 
a fi gura trouxe na verdade 
uma segurança jurídica para 
a contratação de autônomos 
retirando o risco de tais con-

tratados serem reconhecidos 
como empregados efetivos 
da empresa, ou seja, trás a 

empresa a segurança de 

contratar um autônomo, 

afastando-se a qualidade 

de empregado constante 

do art. 3º da CLT. Consi-
dera-se empregado efetivo 
aquele que possui remu-
neração com continuidade 
(salário); subordinação e 
habitualidade à empresa em 
que trabalha.

O artigo 422-B, inserido na 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) com a reforma 
trabalhista, possui a seguinte 
redação: “A contratação do 
autônomo, cumpridas por 
este todas as formalidades 
legais, com ou sem exclusi-
vidade, de forma contínua 
ou não, afasta a qualidade 
de empregado prevista no 
art. 3º desta Consolidação”.

Ressalta-se que a gran-

de diferença na cons-

tatação do trabalhador 

ser reconhecido como 

empregado efetivo se re-

fere à SUBORDINAÇÃO. 
Ou seja, se um trabalhador 
contratado como autônomo 
exclusivo resolver levar a 
causa à justiça e tiver as 
provas necessárias em rela-
ção à sua subordinação, seu 
vinculo empregatício será 
reconhecido, anulando-se o 
contrato anteriormente fi r-
mado e obrigando a empresa 
a pagar a este trabalhador 
os encargos e benefícios 
previstos na CLT.

É incontroverso que a 
reforma trabalhista trou-
xe à empresa a segurança 
jurídica para contratação 
de autônomos, porém, a 
Justiça tem examinado com 
cautela tais contratos para 
averiguar possível existên-
cia de fraude, ao passo que 
a pejotização, por si só, 

não se confi gura crime de 

nenhuma natureza, desde 

que não  seja utilizada 

com o intuito de burlar a 

legislação e evitar empre-

gadores e empregados de 

recolherem os encargos 

trabalhistas gerados por 

esta relação.

Portanto, o empresário 
ao analisar a forma de con-
tratação do serviço, deve 
atentar-se aos pormenores 
ora expostos, lembrando que 
se respeitada a legislação 

vigente, se de fato não há 

interesse em mascarar 

um vínculo trabalhista, 

a contratação de pessoa 

jurídica trata-se de uma 

medida que pode e deve 

ser usada por todos.

DA 
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