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“Se os porcos 
pudessem votar, o 
homem com o balde 
de lavagem sempre 
seria eleito, não 
importa quantos 
porcos já houvesse 
abatido”.
Orson Scott Card (1951) 
Escritor norte-americano 
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A Associação Nacional 
dos Fabricantes de 
Veículos Automoto-

res (Anfavea) estima que 
o setor registre, este ano, 
um aumento de 9,4% na 
venda de veículos novos. 
A projeção é de que 3,05 
milhões de unidades, entre 
automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus 
sejam licenciados. No ano 
passado, o volume foi de 
2,79 milhões.

Quanto às exportações, 
a perspectiva é de recuo. 
Para 2020, a remessa deve 
se aproximar de 381 mil 
veículos, ante os 428 mil 

Anfavea estima aumento 
de 9,4% na venda de 
veículos novos este ano

registrados no ano passado. 
“Ainda é lento, mas a gente 

tá vendo alguns sinais, e 
isso pode ajudar a retomar 
o consumo”, disse o pre-
sidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes. “Estamos 
muito conservadores com a 
exportação. A gente não está 
vendo, pelo menos a curto 
prazo, a retomada”, acres-
centou, argumentando que 
o país “é muito dependente 
da Argentina” em relação à 
comercialização no exterior 
e que não vê nada que possa 
tornar o cenário mais favo-
rável nesse sentido.

Segundo Moraes, o Brasil 

tem chances de se esta-
belecer como sexto maior 
mercado automotivo, este 
ano. Ao avançar no ranking, 
em que ocupa o oitavo lugar, 
ultrapassaria a França e o 
Reino Unido.

Em relação à produção 
para este ano, o volume 
deve chegar a 3,16 milhões. 
Em 2019, as montadoras 
fabricaram 2,94 milhões de 
unidades. A alta é de 7,3%, 
nesse caso.

No que concerne a máqui-
nas agrícolas e rodoviárias, 
as vendas internas devem 
subir 2,9%, enquanto se cal-
cula uma elevação de 1% nas 

exportações. No ano que se 
encerrou, constatou-se uma 
expansão de 8,6% nos licen-
ciamentos de autoveículos, 

que bateram a marca de 
2,57 milhões. De 2018 para 
2019, a baixa na produção 
e nas vendas provocou um 

A projeção é de que 3,05 milhões de unidades, entre automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus sejam licenciados.

encolhimento de 3,7% nas 
vagas de emprego do setor, 
passando de 130,5 mil para 
125,6 mil (ABr).

News@TI

TeamViewer apresenta solução Pilot 
com Realidade Aumentada

@A empresa alemã TeamViewer, líder global em soluções seguras 
de conectividade remota, estará na CES 2020, onde apresentará 

o TeamViewer Pilot, a mais rápida, segura e intuitiva tecnologia do 
mercado para assistência remota alimentada por Realidade Aumentada 
(RA). A TeamViewer estará no Booth 1466 na Consumer Electronics 
Show (CES), até 10 de janeiro, em Las Vegas, Estados Unidos. O novo 
TeamViewer Pilot permite que até leigos possam ajudar seus amigos 
e familiares com problemas cotidianos relacionados a computadores, 
impressoras e outros gadgets domésticos usando suporte remoto ali-
mentado por Realidade Aumentada.    Leia mais na página 2

Lei da Liberdade 
Econômica e 
desburocratização

Por Eduardo Moisés

Contábil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou 
em sua conta no Facebook que o Congresso precisa avançar com as 
reformas estruturais no Brasil. Essas reformas, segundo ele, não são 
apenas econômicas, mas também sociais e têm o objetivo de tornar 
o País menos desigual.

“A reforma tributária é a mais importante para o crescimento eco-
nômico e para destravar a economia do País. Defendo a simplificação 
do sistema tributário brasileiro, que atualmente é confuso e com 
excessivas leis. Essa reforma, ao simplificar o sistema, vai diminuir o 
desequilíbrio existente hoje. A sociedade continua pagando muitos 
impostos, e os serviços públicos continuam piorando. Isso precisa 
mudar”, afirmou Maia.

A reforma administrativa, por outro lado, não virá para reduzir 
salários, disse o presidente. “É uma reforma para garantir serviços 
públicos de qualidade aos brasileiros, principalmente em educação e 
saúde. Com boas regulações e o controle das contas públicas, o Brasil 
atrairá investimentos e vai gerar empregos, sem precisar passar pela 
crise que outros países vivem na América do Sul” (Ag.Câmara).

Maia defende reformas

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (7) que o Brasil 
pretende manter as relações 
comerciais com o Irã e afir-
mou que repudia o terroris-
mo. “Nós repudiamos o terro-
rismo em qualquer lugar do 
mundo e ponto final. Temos 
comércio com o Irã e vamos 
continuar esse comércio”, 
disse. Na semana passada, o 
governo brasileiro manifestou 
seu apoio “à luta contra o 
flagelo do terrorismo”. 

A nota do Ministério das 
Relações Exteriores foi di-
vulgada um dia após a ação 
ordenada pelo presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ter matado Qassem 
Soleimani, principal general 
iraniano e  segundo homem 
mais poderoso do governo 
iraniano. O Itamaraty, entre-
tanto, não comentou a morte 
do general iraniano, mas 
condenou o ataque à embai-
xada dos Estados Unidos em 
Bagdá, ocorrido dias antes.

Nesta semana, o Ministério 
das Relações Exteriores do 
Irã convocou os representan-
tes diplomáticos brasileiros a 
comparecerem à chancelaria 
iraniana para explicar o teor 

“Nós repudiamos o terrorismo 
em qualquer lugar do mundo”, 

disse Bolsonaro.

Doador de chuteiras
Quem doar chuteiras em bom esta-

do poderá entrar de graça no Museu 
do Futebol, neste mês de janeiro. 
A campanha ‘Chuteira para Todos’, 
pretende destinar as chuteiras doadas 
para 14 organizações esportivas de 
favelas, comunidades ribeirinhas e 
indígenas dos estados de São Paulo 
e do Rio de Janeiro e das regiões do 
Tapajós e do Xingu. Podem ser doadas 
chuteiras para qualquer tipo de piso - 
grama, salão ou society -, desde que 
estejam em bom estado. 

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Paulo Whitaker/Folhapress/reprodução

Com os rendimentos com-
prometidos por causa da 
queda dos juros, o interesse 
na caderneta de poupança 
diminuiu em 2019. No ano 
passado, os investidores de-
positaram R$ 13,23 bilhões 
a mais do que sacaram na 
aplicação, informou ontem 
(7) o Banco Central. Isso re-
presenta queda de 65,2% em 
relação à captação líquida 
(depósitos menos retiradas) 
de R$ 38,26 bilhões registra-
da em 2018. 

A maior parte da captação 
líquida ocorreu em dezem-
bro. Os investidores depo-
sitaram na caderneta R$ 
17,21 bilhões a mais do que 
retiraram, compensando a 
retirada líquida em outros 
meses. Esse foi o melhor 

Com a queda dos juros o interesse na caderneta de poupança 
diminuiu.
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Com as temperaturas 
elevadas do verão, os idosos 
devem redobrar os cuidados 
para evitar problemas de 
saúde comuns nesta época 
do ano, como a desidrata-
ção e a hipertermia, que é 
o aumento da temperatura 
corporal devida ao calor 
externo. Com o processo 
de envelhecimento, a quan-
tidade de água no corpo do 
idoso diminui assim como a 
sensação de sede e a capa-
cidade de transpiração. 

A maior exposição ao calor 
pode levar à desidratação, e 
o indivíduo pode perder sais 
minerais. Por isso, é impor-
tante não só beber líquidos, 
mas também consumir 
legumes, frutas e verduras 
para repor os sais perdidos 
na transpiração. Segundo 
a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), entre os sinais de 
que o corpo está desidratado 
estão lábios e língua secos 
e redução da quantidade 
de urina. 

Também podem ser ob-
servadas alterações como 
confusão mental, dor de 

A maior exposição ao calor 
pode levar à desidratação.
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Negócios em Pauta

Cursos de Música
O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de 
música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos 
incompletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de fevereiro. 
Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de 
Cultura do Estado, possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e 
no litoral paulista. Por ano são atendidos cerca de 50 mil alunos. Para 
mais informações acesse (www.projetoguri.org.br/matriculas/).   Leia mais na página 3

Gustavo Morita

Captação líquida da poupança caiu 
65,2% no ano passado

os investidores passaram a 
retirar dinheiro da cader-
neta para cobrir dívidas, 
em um cenário de queda 
da renda e de aumento de 
desemprego.

Com a Selic em 4,5% ao 
ano, o investimento está 
cada vez rendendo menos. 
De janeiro a dezembro, a 
aplicação rendeu 4,26%. 
Caso a inflação em 2019 fe-
che em 4,13%, conforme as 
previsões do Boletim Focus, 
a poupança terá rendido 
apenas um pouco mais que 
a inflação no ano passado. 
Com a atual fórmula de 
rendimento, a poupança 
renderá 3,15% em 2020, 
caso a Selic permaneça em 
4,5% ao longo de todo este 
ano (ABr).

resultado para meses de de-
zembro desde 2017, quando 
a poupança tinha registrado 
captação líquida de R$ 19,37 
bilhões. Por causa do paga-
mento do décimo terceiro, o 
último mês do ano tradicio-
nalmente registra depósitos 

elevados na poupança. 
Até 2014, os brasileiros 

depositavam mais do que 
retiravam da poupança. 
Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 

Idosos devem redobrar os 
cuidados durante o verão

Brasil quer manter relações 
comerciais normais com Irã

da nota divulgada no último 
dia 3. A convocação foi aten-
dida pela encarregada de 
Negócios do Brasil em Teerã, 
Maria Cristina Lopes.

Bolsonaro esteve reunido 
com o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo, e com 
os comandantes das Forças 
Armadas, no Ministério da 
Defesa. Em conversa rápida 
com jornalistas, Azevedo 
disse que a pauta do encontro 
foi aberta e que conversaram 
sobre a conjuntura interna-
cional, regional e nacional, 
mas não especificou o que foi 
tratado sobre as relações com 
o Irã (ABr).

cabeça, tonturas, fadiga e 
mal-estar. De acordo com a 
entidade, sintomas de alerta 
para hipertermia são contra-
turas musculares, náuseas, 
vômitos, dor de cabeça, fra-
queza, tonturas e até mesmo 
convulsões. O presidente da 
SBGG, Carlos André Uehara, 
explica que uma das compli-
cações decorrentes do calor 
é a pressão cair repentina-
mente, o que aumenta o 
risco de quedas e traumas, 
que podem ser muito sérios 
em idosos.

Entre as recomendações, 
o médico geriatra aponta 
tomar água e sucos pelo 
menos um litro por dia, 
alimentação leve e atenção 
redobrada com os alimentos 
que podem se deteriorar 
mais rapidamente e levar a 
uma intoxicação alimentar, 
com diarreia e vômitos que 
pioram o quadro de desidra-
tação (ABr).    

Leia na página 7
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O impacto das leis 
de incentivo na 
Indústria 4.0

O conceito de 
Indústria 4.0 tem 
sido cada vez mais 
debatido dentro das 
organizações

Apesar de o termo ser 
originalmente criado 
para fabricação, a 

aplicação vai muito além 
das indústrias. Adotar novas 
tecnologias relacionadas à 
tendência da Indústria 4.0 
contribui para a otimização 
e automatização de proces-
sos de negócios, além de 
prever problemas futuros 
e aumentar a produtividade 
das empresas.

Hoje existem mecanismos 
de fomento público para 
alavancar investimentos 
na Indústria 4.0. As leis de 
incentivo fiscal, como a Lei 
do Bem, têm sido funda-
mentais para alavancar a 
competitividade das empre-
sas brasileiras, funcionando 
como instrumento impor-
tante para impulsionar os 
projetos de P&D e inovação 
tecnológica. 

Os financiamentos inte-
grados ao regime Ex-Tarifá-
rio - concessão tarifária que 
reduz a alíquota de imposto 
de importação de bens 
de capital (BK), bens de 
informática e te telecomu-
nicações (BIT) sem similar 
nacional, também possibili-
tam a aquisição de maqui-
nários e novas tecnologias. 
Já o recente Inovacred 4.0 
foi desenvolvido para ofe-
recer financiamento para 
os projetos de digitalização 
que abarquem a utilização 
em linhas de produção, de 
serviços de implantação de 
tecnologias habilitadoras da 
Indústria 4.0.

As empresas que investem 
em inovação assumem um 
papel de governo, portanto, 
podem utilizar recursos pú-
blicos de financiamentos re-
embolsáveis à PD&IT (como 
FINEP, BNDES, BRDE), de 
forma integrada com incen-
tivos fiscais (tais como Lei 
do Bem, Lei de Informática, 
Rota 2030, Ex-Tarifário), 
como estratégia para ala-
vancar os investimentos 
na Indústria 4.0 e reduzir 
o custo efetivo total neste 
tipo de investimento. Isso 
permite a preservação dos 
recursos próprios para alo-
cação em suas operações.

O investimento é impera-
tivo para impulsionar a com-
petitividade, seja em bens 
de capital, novos processos, 
novos modelos de produção 
e de gestão, e também em 
recursos humanos. Nos úl-
timos dois anos, as linhas de 
financiamento direcionadas 
à Indústria 4.0 ganharam 
força, facilitando o inves-
timento na área de bens 
de capital e de processo, 
e tornando mais acessível 
este processo às empresas 
e empreendedores.

Ainda existem muitos 
desafios na cadeia produtiva 
para que as empresas, de 
fato, adotem tecnologias 
relacionadas à Indústria 
4.0, mas o principal gargalo 

é a falta de conhecimento 
de mercado. A instabili-
dade dos últimos anos no 
Brasil gerou incerteza e 
insegurança no ambiente 
industrial. Além disso, a 
falta de informação sobre 
as possibilidades de inves-
timento tecnológico acaba 
engessando o setor. 

Este cenário reflete di-
retamente no despreparo 
de muitas organizações 
para evoluir produtos e 
processos para conseguir 
atender seus clientes mais 
rapidamente, de maneira 
intuitiva e customizada. Por 
isso, é essencial desmisti-
ficar o conceito de 4.0, os 
benefícios de sua metodo-
logia, para que as empresas 
compreendam que se trata 
de uma jornada benéfica à 
sociedade como um todo, ou 
seja, empregados, clientes e 
empresários. 

A tendência do 4.0 veio 
para transformar a indústria 
para que fique cada vez mais 
eficiente e conceituada, 
ganhando competitividade 
inclusive com empresas 
estrangeiras. Apesar dos 
passos cautelosos da in-
dústria brasileira na adoção 
de tecnologias destrutivas 
baseadas no conceito de 
Indústria 4.0, já existe um 
movimento do mercado 
para aderir à tendência. 

Para isso, é necessário 
adaptar-se ao novo perfil de 
consumo e, principalmente, 
de consumidor, que está 
cada vez mais informado, 
exigente e espera produtos 
e serviços customizados, 
além de uma experiência 
diferenciada. Se antes a 
indústria prezava pela pa-
dronização, agora precisa 
repensar seus processos 
para manter-se competitiva.

Aderir à Indústria 4.0 
significa aumentar a efici-
ência operacional, reduzir 
custos, flexibilizar linhas de 
produção, diminuir prazos 
de lançamento de produtos, 
além de criar produtos e 
serviços digitais como no-
vos modelos de negócio. O 
conceito nasceu justamen-
te da necessidade dessas 
inovações serem cada vez 
mais rápidas e flexíveis. A 
flexibilização vem de en-
contro às necessidades dos 
clientes e, a Indústria 4.0, a 
internet industrial e todas 
as áreas relacionadas ao 
4.0 trazem esses benefícios 
simultaneamente. 

 A utilização de incentivos 
fiscais e financiamentos per-
mite que as empresas reali-
zem investimentos que vão 
impactar a produtividade e 
a geração de valor agregado 
para a economia brasileira. 
A inovação é um importante 
pilar do crescimento eco-
nômico e social de um país 
e esse tipo de iniciativa é 
fundamental para fomen-
tar o desenvolvimento das 
empresas, otimizando a 
produtividade e competi-
tividade do setor para um 
crescimento sustentável .

(*) - É Coordenador de Novos 
Negócios do FI Group.

Kelvis Tadim (*)

News@TI 

Think IT anuncia nova divisão de Healthcare

@A Think IT, empresa brasileira de produtos e soluções em out-
sourcing de TI, anuncia o lançamento da Divisão de Healthcare, 

unidade de negócios dedicada ao atendimento de clientes da área 
de saúde, como operadoras de planos e hospitais. O “embrião” da 
nova unidade começou a ser gerado em 2012, quando a Think foi 
contratada para atender uma das unidades do Grupo Unimed, com a 
venda de infraestrutura de TI. O trabalho cresceu e exigiu a presença 
de uma equipe dedicada in house. No ano passado, a companhia fez 
a consolidação do projeto, para um ambiente totalmente otimizado, 
com gerenciamento online e 100% de disponibilidade. “Essa vivência 
aprofundada do segmento de saúde nos deu autoridade junto ao setor 
para desenvolvermos soluções inovadoras de TI para a área de Heal-
thcare, tornando-nos uma referência junto aos principais players do 
setor”, explica Antônio Cruz, diretor executivo da Divisão Healthcare.

Nova linha de acessórios para consoles e PC

@O ano de 2020 
promete muito 

gameplay com alto 
desempenho para 
usuários dos pro-
dutos da HyperX, a 
divisão de games da 
Kingston Technology. 
Durante a CES, prin-
cipal feira de tecno-
logia do mundo, que 
começa hoje (7) e vai 
até 10 de janeiro em 
Las Vegas/EUA, a HyperX apresentará várias novidades, como o headset 
wireless Cloud Flight S, o teclado mecânico Alloy Origins RGB com 
switches HyperX Aqua, o mouse Pulsefire Raid, o mousepad FURY Ultra 
RGB e as novas capacidades de memórias FURY DDR4 para desktops 
e Impact DDR4 para notebooks. Além disso, a HyperX mostrará em 
primeira mão duas estações de recarga de bateria ChargePlay Clutch, 
uma voltada para Nintendo Switch e seus controles Joy-ConTM e outra 
para dispositivos móveis.
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Transformação Digital: cinco 
tendências para este ano

Rodrigo Granja (*)

A tecnologia segue crescendo 
exponencialmente, de modo 
que, ano após ano, espera-se 

que as empresas se posicionem de 
forma cada vez mais disruptiva. Seja 
através da implementação de soluções 
que otimizem os processos cotidianos, 
meios que auxiliem o relacionamento 
com o consumidor ou ferramentas que 
ofereçam maior segurança na análise 
de dados, a verdade é que a transfor-
mação digital veio para ficar, e quem 
duvida desta afirmação, coloca em 
risco toda a estrutura de seus negócios. 

Para se ter uma ideia, de acordo com 
um estudo realizado pelo Gartner, a 
expectativa de investimentos e gastos 
com TI para 2020 terá crescimento 
de 3,7% em relação às projeções 
para este ano, alcançando cerca de 
US$ 3,88 trilhões. Desta maneira, a 
tendência é que as aplicações em IA, 
IoT, Big Data e Analytics aumentem, 
proporcionando melhoras, tanto na 
capacidade de decisão e gestão quanto 
no desenvolvimento de novos produtos 
e serviços. 

Diante deste contexto, para que as 
companhias consigam acompanhar o 
ritmo da transformação digital, é essen-
cial estarem atentas aos movimentos de 
inovação e às tendências tecnológicas 
dos próximos anos. Pensando nisso, 
listo a seguir as 5 principais tendências 
que transformarão o setor empresarial 
no próximo ano: 

Influência do Analytics:
Não há dúvidas de que a informação 

é, há cada dia, mais essencial para 
a competitividade e o bom posicio-
namento empresarial. À vista disso, 
soluções de Analytics têm um gran-
de potencial, obtendo e analisando 
dados. Afinal, seguir a intuição ou 
tomar decisões sem qualquer base 
analítica não são mais opções viáveis 
para qualquer segmento corporativo. 
O futuro está nos dados e eles, com 
toda certeza, guiarão a empresa, iden-
tificando problemas, oportunidades 
e soluções.

Machine learning e Inteligência 
Artificial auxiliando na obtenção 
de dados:

Para a obtenção de dados cada vez 
mais assertivos à empresa, além do 
investimento em Analytics, é preci-
so buscar por soluções de machine 
learning e IA. Isso porque a junção 
dos três conceitos possibilitará velo-
cidade, escalabilidade e conforto na 
análise de dados. Deste modo, dados 
complexos serão analisados em uma 
fração do tempo que um ser humano 
levaria dias para concluir, visto que 
algoritmos de machine learning e IA 
são extremamente eficientes nesse 
processo.

O potencial do 5G:
Grandes empresas de telecomuni-

cação já estão trabalhando para que 
dispositivos 5G estejam no mercado 
nos próximos anos. Sendo assim, 
além da otimização na velocidade de 
aparelhos, este conceito possibilitará 
avanços que impulsionarão, aliado ao 
crescimento da Internet das Coisas 
(IoT), cidades e carros inteligentes, 
por exemplo.

Experiência do cliente:
O sucesso da transformação digital 

está ligado diretamente às experiên-
cias do consumidor. Assim sendo, a 
tendência é que no próximo ano as 
empresas – de todos os segmentos 
da economia global – impulsionem 
investimentos em UX (User Experien-
ce) e CX (Customer Experience) na 
mesma medida que soluções de IA ou 
Analytics, por exemplo. O consumidor 
está no comando agora e entender isso 
é urgente.

Privacidade digital:
Mesmo que o investimento na aná-

lise de dados seja uma das principais 
tendências para 2020, é preciso que as 
organizações garantam a privacidade 
de dados pessoais de clientes e usuários 
(medida já estabelecida na Europa e 
nos EUA). Com a chegada da Lei Geral 
de Proteção de Dados no Brasil, que 
está prevista para entrar em vigor já 
no ano que vem, o posicionamento e a 
competitividade também serão ancora-
dos na capacidade de cada organização 
de atuar de forma responsável pela 
proteção dos dados.

Bônus: o papel da transformação 
digital na busca por um mundo 
mais sustentável

De acordo com um relatório realizado 
pela empresa americana Equinix, a 
sustentabilidade será uma iniciativa 
das empresas de excelência. Pensando 
nisso, podemos esperar que nos próxi-
mos anos a transformação digital passe 
a movimentar a economia mundial em 
direção a uma base progressivamente 
sustentável. 

Isso porque, com a conscientização 
e o engajamento em questões que afe-
tam o planeta cada vez mais presente 
entre a população, é possível que as 
organizações priorizem por soluções 
inovadoras que possibilitem a preven-
ção e a sustentabilidade ambiental.

(*) É Innovation Partner na LogiThink, empresa a 
serviço da reinvenção da tecnologia. A companhia 

é o novo nome do braço tecnológico do Grupo 
b2finance, que atua com Auditoria e Outsourcing 

e é associada à KRESTON, uma das maiores 
autoridades do mundo no assunto. Com mais de 10 

mil projetos implantados e um portfólio de peso, a 
empresa visa ser a melhor parceira em Tecnologia e 

Transformação Digital.

Com a chegada de um novo ano, é essencial que as empresas estejam atentas a todos os movimentos 
inovadores e às tendências tecnológicas que podem otimizar ainda mais seus negócios

Shosp

TeamViewer apresenta solução Pilot com 
Realidade Aumentada

@A empresa ale-
mã TeamViewer, 

líder global em solu-
ções seguras de co-
nectividade remota, 
estará na CES 2020, 
onde apresentará o 
TeamViewer Pilot, a 
mais rápida, segura 
e intuitiva tecnolo-
gia do mercado para 
assistência remota 
alimentada por Realidade Aumentada (RA). A TeamViewer estará 
no Booth 1466 na Consumer Electronics Show (CES), até 10 de 
janeiro, em Las Vegas, Estados Unidos. O novo TeamViewer Pilot 
permite que até leigos possam ajudar seus amigos e familiares com 
problemas cotidianos relacionados a computadores, impressoras e 
outros gadgets domésticos usando suporte remoto alimentado por 
Realidade Aumentada.

Grupo ApliDigital inicia distribuição de 
soluções de Segurança 

@O Grupo ApliDigital, distribuidora de valor agregado em TI, acaba 
de anunciar a distribuição das soluções da BackBox, especializada 

em automação de backup e disaster recovery. Segundo Larry Waller, 
da BackBox, a solução suporta mais de 170 fabricantes, incluindo os 
principais players do mercado. “Nossa tecnologia é capaz de geren-
ciar tudo aquilo que está conectado na rede de maneira automática, 
orquestrada e inteligente, garantindo que dados e configurações não 
se percam em caso de falha humana, desastre natural ou incidente 
tecnológico, tornando seu negócio muito mais eficiente". O uso é 
prático e simples. Basta fazer o download do aplicativo móvel Tea-
mViewer Pilot, disponível no Google Play ou na App Store, em seus 
computadores, tablets ou smartphones, aguardar a autenticação e a 
concessão de acesso e pronto! (https://www.teamviewer.com/pt-br).
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D - Mercado Digital
Com três anos no mercado, a startup brasileira www.3iii.com.br se faz 
presente no mercado digital, e se prepara para estar entre as melhores 
empresas de e-commerce do país, atuando com multimarcas. Trabalha 
com mais de 5000 itens das marcas mais admiradas no mundo, oferecendo 
a oportunidade aos clientes de comprarem sem burocracia, e também a 
se tornar um “Licenciado”, e com isso, empreender no segmento que mais 
cresce no mundo e buscar sua independência financeira para garantir o 
futuro. A empresa já desperta atenção de investidores, pois agrega ao 
processo inovador de posicionamento de prestação de serviços online 
no mercado (www.3iii.com.br). 

E - Auditoria em Saúde
A Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humani-
dades, do Centro Universitário Internacional Uninter, acaba de lançar 
o Curso Superior de Tecnologia em Auditoria em Saúde. Apesar de já 
existirem pós e especializações com o tema, este é o primeiro curso de 
graduação tecnológica do País, que conta com mais de 340 mil serviços 
da área cadastrados no Ministério da Saúde. Essa nova formação é im-
portante para que os serviços públicos e privados tenham profissionais 
mais qualificados para exercer funções de gestão, mas com foco total 
no segmento. A sua primeira turma na modalidade a distância inicia em 
fevereiro de 2020. Mais informações: (www.uninter.com).

F - Serviços com Cashback
Uma das maiores Comunidades de Compras do mundo, a Cashback 
World, reforça sua já consolidada parceria com a cadeia internacional de 
lojas de vestuário, C&A. A partir de agora, os consumidores cadastrados 
na plataforma da Cashback World também poderão receber Cashback 
(dinheiro de volta), 1,5%, ao adquirirem eVouchers, para comprar em 
lojas físicas ou online da marca, além de acumularem Shopping Points 
para trocar por ofertas especiais. Basta se cadastrar gratuitamente pelo 
site (http://www.cashbackworld.com/br/registration/public) e baixar o 
Cashback App. Nele, é possível adquirir eVouchers, ou vales-compras 
digitais, para usar na hora de pagar suas compras. 

A - Cursos de Música
O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de 
música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos 
incompletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de fevereiro. 
Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de 
Cultura do Estado, possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e no 
litoral paulista. Por ano são atendidos cerca de 50 mil alunos. Para mais 
informações acesse (www.projetoguri.org.br/matriculas/).

B - Concessão de Crédito
As Lojas Milla, grupo varejista do Estado de Rondônia, visando 
atualizar seu sistema de crediário e assistir novos polos da região, 
implementou as soluções Score 3D, ZipOnline e Renda Presumida 
da TransUnion, empresa global de solução de informação, permitin-
do acesso a informações confiáveis de possíveis consumidores para 
automatizar seu processo de concessão de crédito. Com um ano 
de uso da tecnologia, o grupo conseguiu reduzir em 30% a taxa de 
inadimplência, amadurecer a política de concessão e mapear possíveis 
clientes em cidades do interior do estado. O crediário ainda é uma 
solução bastante procurada pelos brasileiros. Outras informações: 
(www.transunion.com.br).

C - Cashback com Criptomoedas 
A BitcoinTrade, corretora especializada no mercado brasileiro, está 
lançando um novo negócio: o BitcoinBack, sistema de cashback com 
criptomoedas. Grandes nomes do varejo brasileiro já fazem parte do 
projeto, como Submarino, Carrefour, Lojas Americanas, FastShop, Se-
phora, Aliexpress, entre outros mais de 300 parceiros. O funcionamento é 
gratuito. Basta que o usuário instale uma extensão no navegador e ativar 
a cada compra que fizer em alguma das lojas parceiras. Uma porcentagem 
do valor final, que pode chegar até 35%, volta para o consumidor em 
uma fração de Bitcoin, que pode ser negociado em qualquer corretora. 
Mais informações: (www.btmx.com).?

G - Negócios em Portugal 
Na terça-feira (21), das 9h às 12h, na Câmara Portuguesa (Rua Cincinato 
Braga, 434), o escritório Brasil Salomão e Matthes realiza o seminário 
‘Negócios em Portugal - Reflexões sobre o Web Summit’, promovido 
pela Atlantic Hub, empresa portuguesa que fomenta negócios e parce-
rias dentro do ecossistema de empresas e startups Luso-Brasileiras. É 
direcionado a empreendedores, empresários e investidores que visam 
oportunidades no mercado europeu e tem como objetivo discutir e en-
tender o ecossistema de inovação e o hub de oportunidades em Portugal 
e na Europa. Mais informações: (http://bit.ly/Negocios_em_Portugal). 

H - Rastreando o Produto
Um novo aplicativo móvel para consumidores chamado “Thank My Far-
mer”, vai permitir que apreciadores de café rastreiem o produto para 
entender sua qualidade e origem. Desenvolvido com empresas líderes 
em toda a cadeia de suprimentos global, incluindo a brasileira Volcafe, 
o aplicativo é uma plataforma de rastreabilidade desenvolvida pelo IBM 
Blockchain projetada para ajudar a aumentar a rastreabilidade e justiça 
na cadeia de suprimentos de café. São consumidas mais de meio trilhão 
de xícaras por ano, e até dois terços dos consumidores entre 19 e 24 
anos dizem que preferem comprar café cultivado de forma sustentável 
e de origem responsável. Mais informações, visite (ibm.com/coffee).

I - Energia Solar
“Energia acessível e limpa” é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 
7 da Agenda 2030 da ONU. A empresa Eletroclima Solar do município 
de Pedreiras (MA) - a 283 km de São Luis -  é considerada uma das 
pioneiras em energia solar fotovoltaica na Região Nordeste. A empresa 
está ajudando indústrias e residências a reduzirem o custo de energia no 
Maranhão e Piauí. Iniciou suas atividades, em 2012, com serviços elétri-
cos e de refrigeração em Pedreiras, na região do Médio Mearim. Há três 
anos, identificou a oportunidade de inovar as atividades da empresa ao 
perceber a tendência de crescimento do mercado de energia renovável e 
limpa e decidiu desbravá-lo. Saiba mais (www.eletroclimasolar.com.br).

J - Gestão de Recursos 
ONGs de todo País têm até esta sexta-feira (10) para se inscreverem na edição 
2020 do Ambev VOA, o programa de mentoria gratuita em gestão de recursos 
voltado a organizações que criam oportunidades para crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade. As vagas são para ONGs e empreendedores 
sociais que desenvolvem projetos para geração de oportunidades em educa-
ção, emprego e renda. A seleção considera ainda critérios como potencial de 
impacto social nas novas gerações, visão de futuro e comprometimento das 
entidades. Para participar, as entidades devem se inscrever no site oficial do 
programa (www.ambev.com.br/voa/inscreva-sua-organizacao/).

Novo ano, 
novos hábitos

O segredo da 
criatividade é conhecer 
as coisas que estão fora 
das zonas do “gosto” ou 
“não gosto”

Não lembro o contexto 
exato dessa busca, 
mas, um dia, lá pelo 

início de 2011, eu estava em 
uma “operação de guerra” 
atrás de uma pessoa espe-
cífica no Facebook. Nessa 
varredura pela rede social, 
encontrei uma foto curiosa: 
era uma banda liderada por 
um guitarrista com uma 
cabeça de cavalo e outras 3 
pessoas com uma roupa bem 
estranha e uma espécie de 
maquiagem esquisita. 

O primeiro ímpeto foi clicar 
na pessoa marcada na cabeça 
do cavalo (óbvio). Busquei o 
perfil dele e percebi que era 
um estudante de medicina. 
Vasculhei um pouco e segui 
clicando em todos os nomes 
da banda. Não achei quem 
eu estava procurando, mas 
percebi um certo “padrão” 
nessas pessoas aleatórias: 
todos eram estudantes de 
medicina e, pelo que parecia, 
além de terem uma banda 
juntos, faziam jantares, iam 
a festas, andavam de bike e, 
pelo que reparei, os que ti-
nham namorada, namoravam 
estudantes da turma. 

Sempre em grupo, sempre 
os mesmos estudantes de 
medicina. Na época, eu tam-
bém estudava e já começava a 
trilhar minha carreira publici-
tária. E, em um determinado 
momento, percebi que estava 
fazendo o mesmo que a banda 
da cabeça de cavalo: andava 
com as mesmas pessoas, ia 
aos mesmos lugares, fazia 
os mesmos programas que 
todos os meus amigos de 
faculdade. Ok, mas qual o 
problema disso? 

Talvez para os estudantes 
de medicina não houvesse 
problema algum, justamente 
o contrário. O fato de conviver 
com pessoas que encaram a 
mesma jornada estressante 
de estudo auxiliava a lidar 
com a pressão e manter, o 
mínimo, de vida social. Já na 
publicidade, a gente escuta 
desde o começo frases do 
tipo: “o segredo da criati-
vidade é saber esconder as 
fontes”. Ué, mas, afinal, como 
poderia ou deveria esconder 
as fontes já que todos consu-
miam exatamente a mesma 
coisa? 

Então, se o segredo para 
a criatividade é o repertório 
e as conexões que fazemos, 
como podemos ser criativos 
se consumirmos, falarmos 
e convivermos apenas com 

os “iguais” a nós? Para mim, 
o segredo da criatividade 
mora aí, em estar aberto a 
conhecer as coisas que estão 
fora das zonas do “gosto” ou 
“não gosto”. Estar aberto ao 
diferente, e não só ao que 
você, seus amigos e sua bolha 
consomem. Vá ver Coringa, 
mesmo que você não goste 
de filmes de super-heróis, e 
aproveite para pegar a fila do 
Méqui número 1.000 só para 
sentir como é a experiência. 

À noite, permita-se entrar 
naquele restaurante de comi-
da local que fica na esquina do 
seu bairro e que você nunca 
foi porque sempre está vazio. 
Vá àqueles museus ‘insta-
gramáveis’ na sua próxima 
viagem, mas também vá ver 
arte sacra, pré-histórica ou 
algo que você nunca teve 
curiosidade ou interesse, 
apenas para aprender algo 
que você não esperava. As-
sine a Netflix para entender 
os fenômenos de La Casa de 
Papel, Vis a Vis e Stranger 
Things, mesmo que seja para 
assistir a um episódio e largar 
no meio. 

De vez em quando, lembre-
-se de assistir à Globo para 
ver aquele combo de Jornal 
Nacional + novela das 9 (e 
não, não troque de canal nos 
comerciais). Escute suas 
playlists personalizadas do 
Spotify e descubra todas 
aquelas bandas novas e dife-
rentes que só você conhece, 
mas permita-se fazer uma 
viagem um dia escutando o 
Top 50 do Spotify e entender 
o que está de fato nos ouvidos 
das pessoas. 

Faça uma aula de Crossfit, 
mesmo que você só pratique 
o bom e velho levantamento 
de copo. Ou, permita-se sair 
da dieta um dia e vá tomar 
uma cerveja em plena terça-
-feira com seus colegas de 
colégio que tomaram rumos 
totalmente diferentes do 
seu. Fique com o filho de 
um amigo e peça para ele te 
mostrar todos os vídeos de 
YouTube que ele gosta. Siga 
pessoas estranhas nas redes 
sociais, mesmo que você não 
concorde com o ponto de vista 
de cada uma delas. 

Não é sobre ser hipster ou 
mainstream. Permita-se ver 
e viver experiências que não 
têm absolutamente nada a 
ver com você e que, talvez, 
não faça sentido nenhum no 
momento. Afinal, nem sempre 
os gostos e hábitos dos nossos 
clientes (e dos clientes dos 
nossos clientes) são iguais 
aos nossos. Quase nunca na 
verdade! 

(*) - É publicitária, sócia 
na agência Batuca.

Helena Ben (*)

Os empréstimos do Plano Safra para 
produtores rurais somaram R$ 108,5 
bilhões no período de julho a dezembro 
do ano passado. O montante representa 
aproximadamente metade dos recursos 
programados para o plano no período 
2019/2020. O balanço com os número foi 
divulgado pelo Ministério da Agricultura.

Do total tomado de empréstimos, R$ 
28,5 bilhões foram em operações de in-
vestimento e R$ 80 bilhões em operações 
de custeio, comercialização e industriali-
zação. Os financiamentos de custeio, que 
responderam por mais da metade do total 

das contratações de crédito rural nesse 
mesmo período da atual safra, tiveram 
um aumento de 5%, se situando em R$ 
61,3 bilhões.

“Em relação às contratações de in-
vestimento, o aumento foi de 19%, 
sendo que no âmbito do Pronamp, que 
atingiu R$ 1,47 bilhão, essa expansão 
foi de 49%, liderada pela utilização de 
recursos da poupança rural equalizada e 
pelos recursos obrigatórios, cujo acesso 
foi plenamente liberado para os médios 
produtores, no âmbito deste programa”, 
disse o ministério (ABr).

O montante é metade dos recursos programados para o plano no período 2019/2020.

Indicadores do 
mercado de 
trabalho 

Os dois indicadores do merca-
do de trabalho da FGV apresen-
taram melhora em dezembro 
de 2019, em relação ao mês 
anterior. O Indicador Antece-
dente de Emprego (Iaemp), que 
busca antecipar tendências do 
mercado de trabalho com base 
na opinião de consumidores e 
de empresários da indústria e 
dos serviços, cresceu 1,5 ponto. 

Com isso, atingiu 89,9 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos. Esse é o maior patamar 
do indicador desde abril de 
2019 (92,5 pontos). Segundo 
o pesquisador da FGV Rodol-
pho Tobler, as expectativas 
para o mercado de trabalho se 
tornaram mais favoráveis no 
último trimestre, mas seguem 
em um patamar ainda baixo, o 
que mostra que “há um longo 
caminho pela frente”.

Outro índice da FGV é o 
Indicador Coincidente de De-
semprego (ICD), que busca 
mostrar a opinião dos consu-
midores sobre a situação atual 
do desemprego. O ICD, que é 
medido em uma escala inver-
tida de zero a 200 pontos (em 
que a pontuação maior é mais 
negativa), caiu 0,8 ponto, para 
95,3 pontos. Segundo Tobler, 
apesar da melhora, o ICD não 
se recuperou da alta do mês 
anterior (ABr).

A normatização deta-
lha o funcionamen-
to do Selo Arte e a 

legislação específica para 
a caracterização de alimen-
tos de origem animal, e da 
regulamentação instituída 
em decreto editado em 
julho de 2019. O ministério 
estima que haja no país 170 
mil produtores de queijos 
artesanais.

A normatização vale não 
apenas para o queijo, mas 
para todos os derivados 
de leite, como iogurtes, 
requeijões, nata e produtos 
similares, chamados tecni-
camente de lácteos. Pelas 
regras antigas, um produtor 
precisava de uma autori-
zação de inspeção federal 
para comercializar fora de 
seu local de origem, o que 
valia tanto para produtos in-
dustriais quanto artesanais. 
Pelas novas normas, quem 
obtiver o Selo Arte gozará 
dos benefícios da inspeção 
federal, tendo autorização 
para comercializar em outras 

A normatização vale para todos os derivados de leite.

Valter Campanato/ABr
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Definidas regras para venda de 
queijo artesanal em todo o país
O Ministério da Agricultura definiu as regras para que produtores possam comercializar queijos 
artesanais em todo o país, e não apenas na localidade de produção

cidades e estados.
Para conseguir o selo, o in-

teressado terá de provar que 
seu produto se enquadra na 
modalidade artesanal. Ape-
sar de o termo ser adotado 
cada vez mais, ele presume 
uma série de procedimentos. 
Entre as características está 
o manejo manual e o em-
prego de padrões criados e 

reconhecidos como de uma 
família, grupo ou região, 
além da não utilização de 
maquinário.

O candidato ao Selo terá 
ainda que demonstrar tam-
bém que cumpre com exi-
gências sanitárias, de higiene 
e de saúde dos animais, a 
partir dos quais o leite é 
produzido. A propriedade 

deve ter certificação de 
vacinação contra brucelose 
e tuberculose. As ordenhas 
precisam ser separadas do 
local do armazenamento. Na 
avaliação do diretor adminis-
trativo da Abraleite, Américo 
da Silva Neto, foi um avanço. 
Mas alerta que muitos produ-
tores não conseguem seguir 
as exigências postas (ABr).

Plano Safra emprestou R$ 108,5 
bilhões de julho a dezembro
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Época de reflexões
A época é propícia para 
reflexões. É preciso 
enxergar a realidade da 
vida com clareza

Durante décadas, a hu-
manidade tem sido 
envolvida por sonhos 

utópicos de derrubar o poder 
e começar tudo de novo, o 
que levaria a outra situação 
que logo poria novamente 
a descoberto o mal-estar 
existencial decorrente do 
desconhecimento absoluto do 
significado da vida. Buscar esse 
saber deveria ser o grande alvo 
dos indivíduos, independente-
mente de onde nasceram e do 
que foram levados a acreditar. 
Hoje há desalento, comodismo 
e grupos radicais. 

A economia imediatista do 
dinheiro levou à globalização, 
a qual promoveu os desequi-
líbrios que assustam. Há mais 
de 30 anos atravessamos o 
relaxamento econômico no 
país. Desde o tempo em que o 
Brasil se prestava para forne-
cer açúcar, café, ouro e outras 
preciosidades com regime es-
cravocrata, não se formou um 
mercado interno forte dada a 
baixa renda e despreparo da 
população. 

A política de dólar baixo 
inviabilizou a indústria e, com 
isso, foram trazidos produtos 
do exterior com preços baixos. 
Perdemos tempo, ampliamos o 
atraso. O mundo está convul-
sionado. Os EUA emitem dóla-
res para o mercado financeiro, 
e os chineses produzem para 
abastecer o mundo, acumular 
dólares e investir de norte a 
sul. A competição é acirrada 
e o mercado interno continua 
fragilizado. 

A globalização e os avanços 
no transporte fizeram com que 
populações semiestagnadas na 
economia de subsistência pu-
dessem ser mobilizadas para a 
produção industrial com custo 
ínfimo, mas pouco se pensou 
nas consequências para o mun-
do, como o desemprego, queda 
de renda e desigualdade. 

A integração de mão de obra 
barata na produção globaliza-
da, feita de forma imediatista e 
sem um planejamento, acarre-
tou sérias consequências para 
a classe média. Deveria ter sido 
buscada uma forma menos 
traumática para melhorar as 
condições gerais de vida dessas 
populações.

A economia do Brasil per-
manece subordinada e de-
pendente da exportação de 
matérias-primas e commodi-
ties, gerando poucos empre-
gos e baixo valor agregado. A 
integração nas cadeias globais 

de produção deve ser feita 
sem desequilibrar ainda mais 
a economia do país. Amplia-se 
pelo mundo a busca por acu-
mulação de dinheiro, poder e 
a consequente desigualdade na 
partilha da renda; a diferença 
está apenas se a gestão é tipo 
empresarial ou centralizada no 
poder estatal.

Vivemos o drama do desequi-
líbrio econômico, financeiro, 
cambial e social, ampliando 
a desigualdade, precarização 
geral, destruição da natureza 
e o baixo nível educacional, le-
vando a luta pela sobrevivência 
a extremos jamais vistos. É pre-
ciso enxergar a realidade com 
clareza. O que restou sobre os 
ensinamentos de Jesus traz 
um ranço enganoso, místico e 
dogmático. 

Com palavras simples, Jesus 
descrevia o processo natural 
do amadurecimento do germe 
espiritual que deveria se tor-
nar verdadeiro ser humano. 
Três reis foram conduzidos 
para dar proteção, mas se re-
tiraram. Levou alguns séculos 
para o dinheiro se tornar o 
ídolo dominante. Os países 
foram estruturados para dar 
suporte legal ao capital e, ao 
mesmo tempo, se tornarem 
deficitários. 

No passado, havia expecta-
tiva de progresso e melhora, 
produzia-se, empregava-se. 
Depois vieram as dívidas e ju-
ros. Os governantes passaram 
a achar que importar reduziria 
o custo de vida. A dívida ex-
plodiu no Brasil, Argentina e 
em outros países. Fala-se que 
o montante geral da dívida 
mundial ultrapassa 50 trilhões 
de dólares, um número muito 
perigoso para taxas de juros 
acima de zero. 

A ordem é fazer a despesa 
caber na receita. No entanto, 
os empregos estão sumindo, 
a atividade do governo na 
educação e saúde torna-se 
precária. O que fazer? Como 
gerar trabalho renda e inves-
tir no preparo dos jovens? As 
novas gerações têm sido mal 
orientadas e não aprenderam 
a potencializar os talentos que 
deveriam ser empregados para 
o desenvolvimento individual 
e geral. 

Importa buscar o significado 
da vida, voltar-se para o bem, 
para a melhora das condições 
de vida, para o aprimoramento 
da espécie humana. 

(*) - 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 (*)

Entre os temas que 
vão ocupar o debate 
parlamentar estão 

as propostas de reformas 
tributária e administrativa, 
as que visam alterar regras 
no Código de Trânsito, a que 
estabelece a autonomia do 
Banco Central e a retomada 
do debate sobre a prisão após 
a condenação em segunda 
instância.

A reforma tributária é que 
mais avançou até o momen-
to. Tramitam duas propostas 
no Congresso, sendo uma 
na Câmara e outra no Se-
nado. No final de 2019, foi 
instalada no Congresso a 
comissão mista, formada por 
deputados e senadores, para 
unificar os textos das duas 
casas. A comissão, formada 
por 15 deputados e 15 sena-
dores, tem como presidente 
o senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA) e como relator o 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB). 

Reforma tributária está entre os principais temas de 2020.

Coalizão de 
esquerda conquista 
governo da Espanha

O líder socialista Pedro Sánchez 
obteve ontem (7) apoio neces-
sário para liderar o governo de 
coalizão de esquerda e assumir 
novamente o cargo de primeiro-
-ministro da Espanha. Em uma 
votação apertada no Parlamento, 
o líder do Partido Socialista Ope-
rário Espanhol (Psoe) recebeu 
167 votos favoráveis, 165 con-
trários e 18 abstenções, segundo 
informou o jornal “El País”. 

De acordo com a publicação, 
este foi o resultado mais aper-
tado da história da democracia 
do país europeu. O resultado 
encerra um longo período de 
bloqueio político e dá início ao 
primeiro governo de uma coali-
zão de esquerda no país desde os 
anos 1970, que terá inicialmente 
quatro anos de mandato.

O pacto entre o Psoe e o Po-
demos foi batizado de “Coalizão 
Progressista” e prevê aumento 
de impostos para os mais ricos 
e grandes empresas, elevação 
do salário mínimo, ações contra 
as mudanças climáticas e polí-
ticas para garantir a igualdade 
de gênero tanto no poder pú-
blico quanto no setor privado 
(ANSA).

O fundo de financiamento da 
educação básica no Brasil tem 
prazo para acabar. No dia 31 de 
dezembro de 2020, o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) 
perderá a validade. 

Tornar permanente essa 
fonte de recursos depende 
do Congresso Nacional, que 
também analisa a possibilidade 
de aumentar a participação da 
União com mais investimento 
de verbas federais para manter 
o funcionamento de creches, 
educação infantil, ensinos fun-
damental e médio e educação 
de jovens e adultos nos estados 
e municípios. Só em 2019, dos 
R$ 248 bilhões aplicados nas 
escolas públicas do país, R$ 156 
bilhões (65% do total) saíram 
do Fundeb. 

O fundo recolhe verbas públi-
cas e reparte o montante entre 
todas as 27 redes estaduais e 
5.570 redes municipais de en-
sino. Ele é composto por 20% 
de diversas receitas, entre elas 
o ICMS e o IPVA.

Centro de ensino em Sobradinho (DF): escolas públicas 
dependem dos recursos do fundo.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, se mani-
festou contra a criação de 
uma taxa sobre o compar-
tilhamento de energia solar 
produzida por usuários indi-
viduais com a rede local — a 
chamada geração distribuída. 
Antes da reação do Congres-
so e do Poder Executivo, 
a Aneel havia anunciado a 
intenção de apresentar essa 
proposta em 2020.

Davi publicou a declaração 
em uma rede social após o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, ter afirmado à im-
prensa que combinou com o 
Congresso uma reação à pro-
posta da Aneel, que ainda não 
está formalizada. “Conversei 
com o presidente da Repúbli-
ca e reafirmei que sou contra 

a criação de novos impostos 
aos brasileiros. Sou contra 
a taxação da energia solar, 
setor importante da energia 
limpa, que está em potencial 
crescimento”, afirmou.

Segundo as autoridades, 
a ideia é que o Congresso 
discuta já no início do ano 
legislativo uma proibição 
expressa de qualquer tipo 
de taxa sobre a geração dis-
tribuída. Os parlamentares 
podem barrar a iniciativa 
porque a criação de tributos 
depende do Legislativo. A 
cobrança sobre a geração 
distribuída não se trataria de 
um imposto, mas sim de uma 
taxa, cobrada apenas dos 
usuários com estrutura para 
geração própria de energia 
solar (Ag.Senado).
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Agenda do Congresso 
terá reformas, autonomia 
do BC e segunda instância
A agenda de reformas em debate no Congresso Nacional promete movimentar o ano legislativo, que 
terá início em fevereiro

“Que a gente possa organi-
zar a tributação da renda, tri-
butar mais aqueles que têm 
mais recursos para pagar. 
O Brasil tem sistemas que 
concentram e beneficiam 
a elite da sociedade brasi-
leira”, disse o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia. 
Já o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse que 

espera aprovar o texto da 
reforma ainda no primeiro 
semestre, e descartou a 
criação de novos impostos. 

A reforma administrativa, 
por sua vez, quer mexer nas 
regras de remuneração e 
estabilidade para os servido-
res públicos, dentre outros 
pontos. O governo sinalizou, 
após adiar seu envio ao Con-

gresso três vezes, que deve 
encaminhar a proposta em 
fevereiro. Também estará 
em discussão a proposta do 
governo batizada de Plano 
Mais Brasil, que consiste em 
três propostas que mexem 
com vários itens de receitas e 
despesas do governo federal 
e dos estados e municípios 
(ABr).

Manter o Fundeb e garantir 
recursos são desafios do Congresso

Além disso, uma parte dos re-
cursos recolhidos é reservada às 
redes de ensino que ficaram com 
os valores mais baixos, amenizan-
do as desigualdades regionais no 
financiamento da educação. O 
dinheiro extra da complemen-
tação federal é distribuído entre 
todos os estados desfavorecidos 
até que eles alcancem um mesmo 
patamar mínimo por matrícula. 

No ano passado, nove Fun-
debs ganharam esse reforço: 
Maranhão, Pará, Amazonas, 

Piauí, Bahia, Ceará, Alagoas, 
Pernambuco e Paraíba. Esses 
estados atingiram o valor míni-
mo previsto por aluno, que foi 
de R$ 3.240. Sem o fundo, o in-
vestimento para cada estudante 
maranhense, por exemplo, seria 
de apenas R$ 1,7 mil (R$ 141 
por mês). “Sem o Fundeb, fica 
decretada a falência do ensino 
público no Brasil”, afirmou Dário 
Berger (MDB-SC), presidente 
da Comissão de Educação (Ag.
Senado).

Alcolumbre se opõe a 
taxa sobre geração 

de energia solar

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04/12/2019
Data: 04/12/2019 Hora: 09h. Sede Social: Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 7º Andar - Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin 
Paulista, SP-SP, CEP 04578- 000. Convocação: Editais publicados no DOE e no Jornal Empresas & Negócios em 26, 27 e 
28/11/2019. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de 
acionistas. Mesa: Presidente. Sr. Nabor Rony Anzanello. Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dispensa-
da a leitura, por ser do conhecimento dos presentes. Deliberações: A Diretoria da Companhia convocou esta AGE para propor a 
distribuição de dividendos no montante de R$ 12.000.000,00, com a justificativa de que há disponibilidade financeira e a Compa-
nhia não possui plano de investimentos relevantes no curto prazo e também face à possibilidade de incidência tributária na distri-
buição de dividendos, a partir do próximo exercício. Foi enfatizado que esta distribuição em nada afetará as operações e liquidez 
da Companhia. Discutida a matéria entre os presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade, estando a Diretoria autorizada a 
efetuar o pagamento dos dividendos até o dia 27/12/2019. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assem-
bleia, sendo lavrada a presente ata. redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que lida e aprovada vai assinada 
pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo, 04/12/2019. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presiden-
te; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello. Eduardo Castilhos Anzanello, Marcelo Castilhos 
Anzanello e Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente Ata fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente; 
Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário. JUCESP nº 758/20-6 em 02/01/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14/01/2020  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 16/01/2020  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo 
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de 
modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento n° 75, 
localizado no 7° pavimento da Torre 2, Edifício Prize, integrante do Condomínio Go Maracá, situado na Rua Maracá, 
n° 739, na Vila Guarani, no 42° Subdistrito – Jabaquara, contendo a área privativa de 70,490m², área relativa ao 
deposito n° 9 do 4° subsolo de 2,500m² (tratado como acessório) e área comum (inclui garagem) de 84,595m², com 
área total de 157,585m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0065410 (inclui 0,000159 do deposito) no terreno 
condominial matriculado sob n° 174.054, com direito a 1 (uma) vaga na garagem coletiva, para estacionamento de 
um veículo, de forma indeterminada. Imóvel objeto da matrícula nº 186.300 do 8º Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo /SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/01/2020, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 
16/01/2020, às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: FABIANA OLIVEIRA PINDO, brasileira, solteira, maior, analista de infraestrutura, RG n° 
28.310.133-7-SSP/SP, CPF nº 195.869.198-46, residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque 
caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, 
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do 
sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 640.778,04 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) - 2º 
leilão: R$ 463.582,38 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão 
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga 
à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do 
leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar 
de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram 
física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições 
de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas 
as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes 
sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de 
responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a 
devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da 
arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou 
a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito 
à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, 
para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o(a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição 
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (11) 3003-0677 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 30/12/2019. 11 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2020

TRABALHAR PARA OUTRA EMPRESA
Empresa pretende demitir funcionário que vai constituir uma MEI 
e trabalhar para outra empresa, com ligações societárias com a 
empresa atual, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA TEVE A SUA 
CNH CASSADA, COMO PROCEDER?

Com base na letra “m” do artigo 482 da CLT a empresa pode 
demitir por justa causa o motorista que perde a sua habilita-
ção, necessária para o exercício da profissão, ou seja, sem ela 
o mesmo não poderá continuar dirigindo, ainda que os pontos 
tenham sido adquiridos fora do seu ambiente de trabalho, pois 
caberia ao empregado  manter a sua habilitação.

MUDANÇA DE ENDEREÇO
Empresa pretende mudar do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro, 
entretanto a maioria dos funcionários trabalham em home office, como 
proceder com a representação sindical? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE PROFESSOR
Qual a data limite para demissão de professor, qual o período será con-
siderado recesso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPROVANTE DE CADA MARCAÇÃO DE PONTO
Empresas optou pela marcação eletrônica da jornada de seus funcio-
nários, será obrigada a fornecer o comprovante de marcação de ponto 
a cada batida, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTA DE APRENDIZES
No cálculo da cota de aprendiz a empresa deve excluir os funcioná-
rios aposentados por invalidez? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

E
fic
iê
nc
ia

Q
ua
lid
ad

e
C
on

fia
nç
a

• • •

w
w
w
.o
sf
e-
rn
c.
co
m
.b
r

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:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 4
BD

4-
F1

D
2-

56
A5

-D
69

9.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

São Paulo, quarta-feira, 08 de janeiro de 2020 Página 5

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 (Oficial Interina)

O pretendente: AGRICELLSON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Palmares, PE, no dia (23/12/1989), residente e domiciliado nesta distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agricio José da Silva e de Cinira Diniz Silva Neta. A pretendente: 
AMARALINNY AMARAL RUFINO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
Palmares, PE, no dia (04/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Amaral Rufino e de Elizalma Maria Medeiros Amaral Rufino.

O pretendente: CLAUDIO PEREIRA DE MATOS, estado civil solteiro, profissão moto 
boy, nascido em Jati, CE, no dia (03/07/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Cicera de Matos Pereira. A pretendente: 
JOYCE DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (11/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luciano Ferreira e de Joselia Vitor dos Santos.

O pretendente: DANIEL LACERDA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cabelereiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rozerito Tolentino da Silva e de Adailza Lacerda da Costa. A pretendente: 
VALNICE DAYANA FURTADO DE PASCOAL, estado civil solteira, profissão domestica, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (12/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carmelito Goes de Pascoal e de Maria José Furtado de Pascoal.

O pretendente: ADALBERTO SOUZA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Albertino de Souza da Conceição. A pretendente: ANA 
CRISTINA ARAUJO SILVA DA CONCEIÇÃO, estado civil viúva, profissão do lar, nascida 
em Ceara-Mirim, RN, no dia (20/08/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Elias da Silva e de Maria Do'Socorro de Araujo Silva.

O pretendente: ALEXANDRE CORREIA ALVES, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Nilson Alves e de Regina Correia Silva Alves. A 
pretendente: LETICIA NUNES MEDEIROS, estado civil solteira, profissão comerciante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Flavio Henrique Medeiros e de Valdenice Nunes Olimpio Medeiros.

O pretendente: DORICO JOSÉ CASTRÃO FILHO, estado civil solteiro, profissão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1969), residente e domiciliado neste distrtito, 
São Paulo, SP, filho de Dorico José Castrão e de Elza Santos Castrão. A pretendente: 
ANA CLAUDIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão ajudante de cozinha, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/05/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Davi da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: THIAGO GALDINO GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão pedreiro, nascido em Solanea, PB, no dia (02/07/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Galdino dos Santos e de Maria Das Graças 
Gomes de Melo. A pretendente: ROSEMEIRE DO NASCIMENTO MAGALHÃES, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/1984), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Magalhães e de Maria 
Aparecida Magalhães.

O pretendente: MARCELO ALVES BEZERRA, estado civil solteiro, profissão tecnico 
de sistema de transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1974), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves Bezerra e de Dulcineia Alves 
Bezerra. A pretendente: CLEIDE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
tecnica de educação, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1973), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves da Silva e de Noelia Alves da Silva.

O pretendente: MARCOS CHRISTYAN DA SILVA, estado civil solteiro, profissão esto-
quista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Arnaldo da Silva e de Francisca Otilia de Souza 
Silva. A pretendente: CAMILA APARECIDA GOBIRA DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/10/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Gobira dos Santos e de Alessandra 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: KELVIN DANTAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de ca-
mera, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Irineu Rosa da Silva e de Marcia Rogeria de Araujo Dantas da Silva. 
A pretendente: MAYRA FARIAS DA SILVEIRA, estado civil solteira, profissão coordenadora 
de check in, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Zelio Martins da Silveira e de Marileide Farias da Silveira.

O pretendente: WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão bor-
racheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco Pereira de Oliveira e de Gilda Oliveira 
Barros. A pretendente: TALITA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão teleco-
municações, nascida em Ilhéus, BA, no dia (29/04/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto da Silva e de Suzete Santos Souza da Silva.  

O pretendente: ROGERIO SILVA MACIEL FERREIRA, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Santana Ferreira e de 
Dagmar Silva Maciel Ferreira. A pretendente: EVELLYN SILVA FERREIRA, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/03/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Goes Silva 
e de Jaciara Dias dos Santos Silva.

O pretendente: FABIANO BISPO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão gráfico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (19/02/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Fabiano Bispo e de Raquel Nunes Cano. A pretendente: DIANA THALIA 
BARROS DE MELO, estado civil solteira, profissão operadora de monitoramento, nas-
cida em Santo André, SP, no dia (05/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edilson Lourenço de Melo e de Dione de Barros.

O pretendente: DIEGO ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Quintino da Silva Neto e de Maria da Rocha Silva. 
A pretendente: EDILANA RODRIGUES CARNEIRO, estado civil solteira, profissão balco-
nista, nascida em Nova Redenção, BA, no dia (31/08/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elielson Alves Carneiro e de Maria Rodrigues de Souza.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Vicente, SP, no dia (06/08/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Luciano Francisco dos Santos e de Hercilia da 
Silva Saraiva dos Santos. A pretendente: LARISSA MILANES JATOBA, estado civil sol-
teira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Suzano, SP, no dia (29/03/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Silva Jatoba e 
de Maria Severina Milanes Jatoba.

O pretendente: FLAVIANO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mestre de 
obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josésito Alves da Silva e de Maria Auxiliadora Oliveira 
da Silva. A pretendente: MARINA RIBEIRO RAMOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/06/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Renildo Nunes Ramos e de Rosana Ribeiro Ramos.

O pretendente: ERIVALDO SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, 
nascido em Maracás, BA, no dia (23/12/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Otaviano de Jesus Santos e de Marizete dos Santos Silva. A 
pretendente: CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Maceno de Oliveira e de Cleia Mara dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Jose de Souza e de Maria Cecilia de Souza. A pretendente: 
MIRCKA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em Jaguarari, 
BA, no dia (20/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Josefa Izabel da Conceição.

O pretendente: WELLINGTON QUIRINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Borges de Oliveira e de Marilene Quirino 
de Oliveira. A pretendente: TALITA RAFAELA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/11/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Angela da Silva Sousa.

O pretendente: GENIVALDO GERALDO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profis-
são aposentado, nascido em Tacaimbó, PE, no dia (13/03/1957), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Leôncio do Nascimento e de Iraci Beatriz 
da Silva. A pretendente: RENI PEDROSO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Abatiá, PR, no dia (09/04/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Pedro Pedroso e de Cleusa Rosario Pedroso.

O pretendente: GABRIEL FLÁVIO ALVES, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido 
em Virgolândia, MG, no dia (20/07/1968), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Pereira Filho e de Geralda Augusta Maia. A pretendente: ROSENEI 
APARECIDA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão funcionaria publica, nascida 
em Cornelio Procopio, PR, no dia (21/02/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carmo Teixeira e de Leonilda da Cruz Teixeira.

O pretendente: ALEXANDRE SERAFIM DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
tecnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Amadeu Borges de Oliveira e de Sandra 
Aparecida Serafim Oliveira. A pretendente: KAREN FERREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Ferreira da Silva e 
de Zilda das Dores Ferreira Silva.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ilton da Silva e de Viviane de 
Souza Araujo. A pretendente: LARISSA ROSA BARROS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jolinaldo Soares Barros e de Matilde Rosa.

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JORGE ABEL BARBERAN, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/195.FLS.032V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (12/11/1993), residente e domicilia-
do Rua Sestílio Melani, 601, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rosemeire Barberan. BÁRBARA CRUZ FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/372.FLS.246-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (11/05/1994), residente e domiciliada Rua 
Antônio de Lucena, 22, bloco 02, apartamento 251, Chácara Califórnia, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Silvio Jose Ferreira e de Vanessa Carla da Cruz Ferreira.

EVANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/016.FLS.101V-FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e um (19/02/1981), residente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 104, apartamento 
54-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
de Oliveira e de Maria Helena Pereira dos Santos. JAQUELINE APARECIDA BARBO-
SA THEREZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos 
(CN:LV.A/053.FLS.167V GUAIANASES/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia treze de 
setembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/09/1988), residente e domiciliada Rua Juiz 
do Mato, 104, apartamento 54-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Santiago Thereza e de Zilda de Paiva Barbosa Thereza.

UESLEI SANTOS ALVES CORREIA, estado civil solteiro, profissão suporte técnico, 
nascido em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/062.FLS.144 BOAÇÚ/BA), Jequié, BA 
no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (13/12/1995), residente 
e domiciliado Rua 18 de Abril, 869, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilton Alves Correia e de Luiza Pereira dos 
Santos. ALINE CRISTINA SOARES GONDIM, estado civil solteira, profissão recep-
cionista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/281.FLS.166V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e sete (11/05/1997), residente e 
domiciliada Rua Levino Fanzeres, 45, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Cicero Alves Gondim e de Isabel Cristina Soares Gondim.

EVERTON PEGORARO RAMALDES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/056.FLS.199V-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(20/06/1987), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 502, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valde-
mar Ramaldes e de Inês Paganini Pegoraro Ramaldes. MARIA DALIANA PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão assistente de logística, nascida em Subdistrito Ipiranga, 
nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.101-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (27/07/1992), residente e domiciliada Rua 
Jardim Tamoio, 502, bloco B, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria Pereira e de Maria Luzineide Pereira.

VINICIUS LISBÔA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cortador, nascido em 
Cícero Dantas, Estado da Bahia, Cícero Dantas, BA no dia trinta de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e nove (30/01/1999), residente e domiciliado Rua Daniel Cândido 
dos Santos, 510, Residencial Casa Grande I, Francisco Morato, neste Estado, Fran-
cisco Morato, SP, filho de José Nascimento da Silva e de Jeane Gonçalves Lisboa. 
LARICY DE SOUSA VELOSO, estado civil solteira, profissão assistente de recursos 
humanos, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto 
de mil novecentos e noventa e três (16/08/1993), residente e domiciliada Rua Tantas 
Palavras, 81, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Gonzaga Coutinho Veloso e de Maria Aparecida de Sousa. Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Francisco Morato, neste Estado.

GIVANILDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão servente, nascido em Limoei-
ro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/005.FLS.222 BIZARRA/BOM JARDIM/PE), Limoei-
ro, PE no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e um (24/01/1991), re-
sidente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa da Quadra Sai José, 1000, casa 47, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo José da Silva e de Josefa Severi-
na do Nascimento. LILLIAN ANTONIA CAETANO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/253.FLS.131 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (11/02/1996), 
residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa da Quadra Sai José, 1000, casa 
47, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marli Antonia Caetano. 

O pretendente: CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão garçon, 
nascido em União dos Palmares, AL, no dia (26/02/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Sebastião da Silva e de Edite Oliveira da Silva. 
A pretendente: DANIELA LUCILENE COSTA, estado civil divorciada, profissão autono-
ma, nascida em Mogi da Cruzes, SP, no dia (27/11/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel da Costa e de Lusinete Josefa da Costa.

O pretendente: ROBERTO DA SILVA REIS, estado civil solteiro, profissão encarregado 
de estoque, nascido em Bacabal, MA, no dia (11/11/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Anselmo Reis Filho e de Maria Terezinha da 
Silva Reis. A pretendente: RAYANNE NATÁLI SANTIAGO, estado civil solteira, profissão 
inspetora de alunos, nascida em Apodi, RN, no dia (27/11/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aurizeti Pereira Santiago.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE ALVES BEZERRA, estado civil solteiro, profissão 
jogador, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edinaldo Bezerra Sobrinho e de Eliene Alves Bezerra. 
A pretendente: RAQUEL LIANDRA SOARES, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdineide Maria Soares.

O pretendente: PEDRO MENESES DE FARIAS, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Cabaceiras, PB, no dia (14/03/1957), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Cavalcante de Farias e de Josefa Meneses de Farias. 
A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciada, profissão doméstica, 
nascida em Agua Preta, PE, no dia (18/11/1963), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Amara Felix da Silva.

O pretendente: RODRIGO BORGES AMARAL, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Aldo dos Santos Amaral e de Vonete de Souza Borges Amaral. 
A pretendente: PATRÍCIA CALINA DE CARVALHO MELO BANDEIRA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Fortaleza, CE, no dia (26/01/1992), residente e 
domiciliada em Fortaleza, CE, filha de Antonio Gutemberg Melo Bandeira e de Rosangela 
de Carvalho Melo Bandeira.

O pretendente: DOUGLAS FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão tecnico de instalação, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei dos Santos e de Luciene 
Souza Ribeiro. A pretendente: ANGÉLICA MARIA DA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de laboratorio, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1992), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Botelho da Rocha e de 
Solange Maria da Rocha.

O pretendente: JOHNNY DE CARVALHO SANTOS, estado civil solteiro, profissão agente 
de relacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1989), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edimar Brito Santos e de Risonalva Soares de 
Carvalho. A pretendente: RAQUEL SILVA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão 
agente de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Osvaldo Alves Cavalcante e de 
Francisca Gomes da Silva.

O pretendente: JAMES RAMOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão agente de 
segurança, nascido em Porto Real do Colégio, AL, no dia (22/07/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Sales de Souza Filho e de 
Joana Maria Ramos de Souza. A pretendente: GISLENE GOMES PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Galdino Pereira 
e de Maria Gomes Pereira.

O pretendente: SEALTIEL ARAUJO DAS CHAGAS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1991), residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de José Fernando Silva das Chagas e de Marili 
de Barros Araujo das Chagas. A pretendente: BLENDA MONIQUE LINS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Matuzinho Lins e de 
Cristina Aparecida dos Santos Lins.

O pretendente: KEVIN RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Rodrigues dos Santos e de Maria Cecilia 
Candido dos Santos. A pretendente: NAUANY DA COSTA XAVIER, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Aparecido Xavier e de Maria 
Lucia da Costa Xavier.

O pretendente: RENAN DE MOURA SOUZA, estado civil solteiro, profissão marcineiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Juarez Pereira de Souza e de Claudinéia Rodrigues de Moura 
Souza. A pretendente: INGRID CRISTINA SILVA FARIAS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Carvalho de Farias e de Lucineide Alves da Silva.

O pretendente: ROBERTO CARLOS MANTOVANI DA GAMA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Mantovani da 
Gama e de Aurineide Silva Gama. A pretendente: GABRIELA ANDRÉ SILVA, estado 
civil solteira, profissão arquivista, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio André Silva e de 
Maria Ivanilda André da Silva.

TIAGO CAZARIN, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/076.FLS.239-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (04/09/1989), residente e 
domiciliado Rua Santo Antônio de Itaberava, 198, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Odecio Cazarin e de Veronica Trevizan Cazarin. ELISA-
BETE DE LEMOS SANCHES, estado civil solteira, profissão agente de atendimen-
to, nascida em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.241-BUTANTÃ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (28/11/1989), residente e domiciliada Rua Santo Antônio de Itaberava, 198, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Henrique Sanches e de 
Denise Pedrina de Lemos Sanches.

ISAC TEIXEIRA ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão técnico eletrotécnico, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no 
dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e dois (17/05/1982), residente e 
domiciliado Rua Marcos Liberi, 136, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Silva Almeida e de Aparecida 
Teixeira Almeida. MARCELA XAVIER, estado civil divorciada, profissão funcionária pú-
blica, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta e três (04/04/1983), residente e domiciliada Rua Engenheiro Villares da Silva, 
Travessa Particular, 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmiro Santos Xavier e 
de Doraci Militão Xavier.

JOVIANO CAMILO CONCEIÇÃO SILVA, estado civil divorciado, profissão empreiteiro 
de obra, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia primeiro de março de mil novecentos e sessenta e cinco (01/03/1965), residente e 
domiciliado Rua Isaar Carlos de Camargo, 192, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Maria Benedita da Conceição Silva. 
LUCIENE RIBEIRO SOARES, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em 
Cafelândia, neste Estado, Cafelândia, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecen-
tos e setenta e sete (29/08/1977), residente e domiciliada Rua Isaar Carlos de Camargo, 
192, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ramão Lopes Soares 
e de Neuza Ribeiro Soares.

ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/038.FLS.006 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de agosto de mil novecentos e sessenta e sete (15/08/1967), residente e domi-
ciliado Rua Suzana de Melo, 414, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio José da Silva e de Guiomar Maria da Silva. VANESSA SIQUEIRA PASSOS, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/011.
FLS.283 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e 
oitenta (10/05/1980), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 438, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Siqueira Passos e de Marlene 
Lourenço Passos.

DANIEL ALMEIDA LOZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar de depósito, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 354,FLS.122-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(24/09/1999), residente e domiciliado Rua Gino Baldo, 58, bloco B, apartamento 44, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clayton 
Amaral Loz e de Francisca Almeida Severo Loz. MARIA PEIXOTO DE SOUSA, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Xique-Xique, Estado da Bahia 
(CN:LV-A-005,FLS.195 XIQUE-XIQUE/BA, Xique-Xique, BA no dia cinco de fevereiro de 
dois mil (05/02/2000), residente e domiciliada Rua Gino Baldo, 58, bloco B, apartamento 
44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias 
Teixeira de Sousa e de Gislene Peixôto.

ANTONIO VALDINEI LIMA, estado civil solteiro, profissão técnico de eletrônica, nasci-
do em Saboeiro, Estado do Ceará (CN:LV.A/042.FLS.046 SABOEIRO/CE), Saboeiro, 
CE no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e três (22/10/1993), 
residente e domiciliado Rua Baltazar Teles, 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdenor Elias de Lima e de Antonia Roberta de 
Sousa. MARLUCIA GONÇALVES DE FRANÇA, estado civil solteira, profissão técnica 
em enfermagem, nascida em Taguatinga, Estado do Tocantins (CN:LV.A/011.FLS.096-
TAGUATINGA/TO), Taguatinga, TO no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e 
noventa e três (27/04/1993), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 32, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gonçalves dos 
Santos e de Ana Lucia Torres França Gonçalves.

PAULO SÉRGIO SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.042V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (07/02/1986), 
residente e domiciliado Rua Erva Prata, 474, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Paulo da Silva e de Marlei Aparecida dos Santos Silva. TALITA RAQUEL 
DA SILVA E SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/175.FLS.093-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e dois (13/12/1992), residente e domiciliada Rua Castelândia, 
166, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos de Souza e de 
Luciana Castor da Silva.

JÔNATAS HENRIQUE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão supervisor de vendas, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A 118,FLS.087-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e um (18/07/1991), 
residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 127, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sinvaldo de Jesus Pereira e de Vitalina Inocente Pereira. JÉSSICA FELIX DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista de processos, nascida em Itapecerica 
da Serra, neste Estado (CN:LV-A 040,FLS.148-FRANCO DA ROCHA/SP), Itapecerica 
da Serra, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e oito (02/04/1988), resi-
dente e domiciliada Rua Rio Imburana, 127, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria Ivanice Felix de Oliveira.

GABRIEL AUGUSTO GIRO GOUVEIA, estado civil solteiro, profissão padeiro, nasci-
do em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/230.FLS.129V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa 
(26/03/1990), residente e domiciliado Rua Airton Senna, 531, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco Gouveia 
e de Aparecida Giro Gouveia. ELAINE ARAUJO GUIMARÃES, estado civil solteira, 
profissão caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/186.FLS.099-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/12/1988), residente e domiciliada Rua Airton Senna, 531, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Guimarães 
e de Eliana Ribeiro de Araujo.

CARLOS RODRIGUES MACHADO, estado civil solteiro, profissão operador de loja, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/246.FLS.212-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (26/07/1988), residente e domiciliado Avenida Caititu, 916, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Machado e de Rute 
Rodrigues Machado. KÊNIA MOREIRA MARTINES, estado civil solteira, profissão au-
xiliar de limpeza, nascida em São José do Rio Preto, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.
084-2º SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP), São José do Rio Preto, SP 
no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (09/12/1981), residente e 
domiciliada Avenida Caititu, 916, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aimar Martines e de Maria Helena Moreira Martines.

ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/195.FLS.170-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e 
quatro (17/09/1974), residente e domiciliado Rua Erva de Lagarto, 258, casa 03, Jardim 
Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Maria Conceição da Silva. KÁTIA CRIS-
TINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão passadeira, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/112.FLS.299V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de dezembro de mil novecentos e oitenta (13/12/1980), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 42, viela 13, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos e de Vera de Oliveira Santos.

IGNACIO FERREIRA NERI, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/233.FLS.008-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco (13/09/1995), residente e domiciliado Rua 
Rio das Contas, 03, A, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando 
Ferreira Neri e de Silvana da Conceição da Silva. CAMILA SANTOS FERREIRA, es-
tado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/284.FLS.297-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(03/07/1997), residente e domiciliada Rua Rio das Contas, 03, A, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira e de Sonia Silva dos Santos.

RAFAEL FELIPE AZEVEDO DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público, nascido neste Distrito (CN:LV.A/088.FLS.171V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e seis (02/04/1986), residente e domi-
ciliado Avenida Professor João Batista Conti, 778, bloco A, apartamento 22, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar dos An-
jos e de Solaine Aparecida de Lima Azevedo. SARA GOMES FERREIRA, estado civil 
divorciada, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (08/02/1983), residente e domi-
ciliada Avenida Professor João Batista Conti, 778, bloco A, apartamento 22, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves Ferreira e 
de Joselina Gomes Ferreira.

RICHARD NELSON YAMAUCHI MINNITI, estado civil divorciado, profissão cumim, 
nascido neste Distrito (CC:LV.B/406.FLS.199-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e um (01/08/1991), residente e domici-
liado Rua Arraial de São Bartolomeu, 835, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Salvador Minniti e de Alexandrina Mitico Yamauchi. SUAMY MOTA 
MARIN DE SOUZA, estado civil solteira, profissão analista sr., nascida em Subdistrito 
Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.044V MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (25/09/1995), residente e 
domiciliada Travessa Gaspar Romano, 102, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rinaldo Marin de Souza e de Adriana Mota dos Santos Marin.
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Especial

A SITA, fornecedora líder de TI 
para o setor de transporte aéreo, 
apresenta 10 previsões sobre a 
importância da tecnologia nos 
aeroportos do futuro, com base 
em informações exclusivas, forças 
motrizes do setor e tecnologias 
emergentes. Essas tecnologias 
serão capazes de definir um modelo 
de experiência inovador para os 
passageiros. 

 

A próxima década testemunhará um ritmo de mudanças ace-
lerado à medida que passageiros e funcionários, já íntimos 
dos meios digitais, serão os primeiros a testemunharem 

tecnologias transformadoras, de táxis voadores a aeroportos com 
inteligência artificial. Benoit Verbaere, diretor de desenvolvimento 
de negócios da SITA, prevê grandes mudanças em quase todos 
os aspectos da experiência em aeroportos.

 

1. A segurança será integrada a uma  
jornada sem barreiras

Durante a próxima década passar pela segurança significará 
apenas caminhar por um corredor. E sem filas. Chega de tirar 
casaco, sapatos e cinto ou colocar garrafinhas em saquinhos. 
Os passageiros e suas malas serão reconhecidos à medida 
que passarem pelos pontos de verificação automatizados. 
Os pontos de verificação serão substituídos por corredores 
com sensores, tornando obsoletas as verificações físicas de 
documentos. 

 

2. Os passageiros estarão no controle 
de sua identidade digital

A adoção da identidade digital única e tokens permanentes de 
viagem colocarão os passageiros no controle de quais aspectos 
de sua identidade devem ser revelados e com que finalidade 
enquanto viajam. Em aeroportos futuros, o risco será constan-
temente avaliado por inteligência artificial especializada, usando 
uma versão digital da identidade do passageiro. Os elementos 
sensíveis dos dados serão usados apenas pelos governos, em 
sistemas colaborativos automatizados para aprovar – ou não - as 
várias etapas da jornada. As companhias aéreas não serão mais 
responsáveis pelo processamento de dados de passageiros para 
fins de segurança nas fronteiras. 

Aeroportos do futuro: 10  previsões        
para a próxima decada

Divulgação

3. As etapas da viagem serão 
descentralizadas

Tudo terá etiquetas: pessoas, malas e carga. E eles serão 
rastreados durante toda a jornada, independentemente do 
modo de transporte que estiverem usando. Isso significa que 
a autorização de viagem e as verificações alfandegárias podem 
ser feitas antes do voo, economizando tempo no aeroporto. 
A entrega e coleta remota de malas serão oferecidas onde for 
mais conveniente para o passageiro, como em estações de 

trem, por exemplo. 

 

4. O aeroporto 
estará 
altamente 
conectado

A nova era de aeroportos 
conectados será impulsionada 
por sensores cada vez mais 
baratos, hardwares menos 
dedicados e novos data lakes 
alimentados por todos os 
dispositivos acima de 5G. 
Os dados serão capturados 
através de redes definidas por 
software, agrupados e analisa-
dos para tornar o aeroporto 
altamente eficiente, gerando 
uma experiência muito melhor 
para os passageiros.

5. O aeroporto vai pensar por si 

Os algoritmos de Inteligência Artificial serão a chave da efi-
ciência, se tornando o segredo dos aeroportos. Os aeroportos 
usarão a tecnologia Digital Twin para dar vida às operações em 
tempo real, com informações para todas as partes interessadas, 
melhorando a eficiência operacional e a experiência do passa-
geiro. É uma simulação avançada de computador que usa dados 
de todo o aeroporto e operações da companhia aérea para visu-
alizar, simular e prever o que acontecerá a seguir. Esses dados 
preditivos serão usados para otimizar as atividades operacionais, 
automatizando-as sempre que possível. 

6. A colaboração será crítica

Em todas as viagens existem 10 ou mais entidades diferentes 
responsáveis por torná-la uma realidade. A única maneira de coletar 
todos os dados para tornar essa jornada perfeita é através de uma 
estreita colaboração entre todos que trabalham em um aeroporto: 
o próprio aeroporto, companhias aéreas, agências governamentais, 
colaboradores de solo, inclusive restaurantes e lojas. Os dados 
operacionais serão compartilhados usando estruturas de confiança 
e as partes compartilharão fontes únicas de dados para operações 
essenciais. Isso tornará os aeroportos muito mais eficientes, por 
exemplo, digitalizando o processo completo, haverá um foco em 
colocar as aeronaves de volta ao ar o mais rápido possível. 

7. O aeroporto será altamente 
automatizado

A conectividade móvel de alta velocidade no aeroporto será 
fundamental para o desempenho. Os aeroportos executam cada 
vez mais operações just-in-time, com automação e autoatendi-
mento tornando tudo mais eficiente. E veículos e robôs conecta-
dos, automatizados e autônomos devem se tornar comuns. Uma 
grande variedade de objetos - de bagagem ou rebocadores de 
aeronaves - será conectada via redes 5G, fornecendo grandes 
quantidades de dados, possibilitando visualizações preditivas e 
históricas das operações do aeroporto em tempo real. 

8. O aeroporto se adaptará às 
necessidades dos passageiros 

A viagem rápida e sem barreiras ao aeroporto e através dele 
fará com que alguns fluxos de receita atuais, como por exemplo 
os estacionamentos, mais fracos ou obsoletos. Os aeroportos 
precisarão, portanto, encontrar novas maneiras de aumentar a 
experiência de viagem para substituí-los. A personalização será 
a chave, a qualquer momento da viagem, do início ao fim, e não 
apenas no aeroporto. Os exemplos podem incluir um serviço 
de limusine fornecido pelo aeroporto, que inclui o check-in de 
malas em sua casa, escritório ou hotel, e aprovações rápidas e 
facilitação para viajantes regulares. 

9. A mobilidade será um serviço sob 
demanda

Os aeroportos se tornarão centros gigantescos de 'chegar e 
partir’, fornecendo acesso a uma ampla variedade de opções de 
transporte. Inovações como táxis aéreos estarão surgindo até 
2030 para fornecer transporte muito mais eficiente de e para o 
aeroporto. Eles podem até oferecer concorrência em rotas de 
curta distância. Realmente haverá viagens aéreas para todos.

 

10. Haverá uma API para tudo o que 
fazemos no aeroporto

Esse ambiente tecnologicamente instruído resultará na comple-
xidade do aeroporto sendo dividida em um conjunto de serviços 
de dados que podem ser compartilhados como APIs (Application 
Programming Interface). Será fornecido um ecossistema que 
permita colaboração e inovação, que é mais fácil para todos usa-
rem. Por exemplo, a IA e novas sintaxes permitirão solicitações 
específicas do setor em termos humanos: 'Existe uma bolsa rosa 
como bagagem de mão no portão B34?' Ou 'A fila no saguão de 
chegada A é muito longa, envie mais táxis'.

 
Benoit Verbaere, diretor de desenvolvimento de negócios da 

SITA, comentou: "O futuro dos aeroportos reside em operações 
conectadas, altamente inteligentes e eficientes que ofereçam aos 
passageiros viagens sem dor e sem barreiras, em experiências 
ricas e personalizadas. Estamos entrando em uma era de ouro 
para viagens aéreas. No entanto, é essencial que o setor reco-
nheça a necessidade de mudança e colabore. Essas mudanças 
tecnológicas acontecerão e mais rápido do que pensamos”.

Fonte e mais informações: (https://www.sita.aero).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: IVAN MARIJETIC SARCHI, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/12/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Sarchi e de Frana Meiry 
Nobilo Marjetic. A pretendente: LARISSA AMORIM STANISCIA GONÇALVES SERRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (09/02/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Leduar Staniscia Gonçalves Serra e de Tereza Cristina de Amorim Serra.

O pretendente: DANIEL HIDEO NAKAZONE, de nacionalidade brasileira, profissão em-
presário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/11/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio Akira Nakazone e de 
Maria Cecilia Ito Nakazone. A pretendente: CAMILA AZEVEDO XAVIER, de nacionali-
dade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (24/02/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Jair Santos Xavier Rueda e de Leonor Leite de Azevedo Xavier.

O pretendente: JULIO CEZAR DE LIMA GOIS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão fisioterapeuta, estado civil solteiro, nascido em Olinda - PE, no dia (08/02/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Renato Gois Teixeira 
e de Maria Rosinete Prazeres de Lima. A pretendente: FABIANA DIAS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (05/11/1979), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Manoelito Dias da Silva e de Neide Aparecida da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILSON DE OLIVEIRA, profissão: negociador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Nelson de Oliveira e de Arginda dos Santos Oliveira. A 
pretendente: ADRIANA VAZ TOSTES TEIXEIRA, profissão: adminsitradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vicente Martins Teixeira e de Maria Apparecida 
Vaz Tostes Teixeira.

O pretendente: JOEL FRANCISCO DOS SANTOS, profissão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Heleno Francisco dos Santos 
e de Lidinalva Maria de Lima. A pretendente: NEUSA VALÉRIA DE SOUSA PINTO, 
profissão: gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Parangaba-Fortaleza, 
CE, data-nascimento: 20/12/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Silviera Pinto e de Antonia Maria de Sousa Pinto.

O pretendente: ANTONIO DE CASTRO BOMFIM, profissão: ajudnte geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Adamantina, SP, data-nascimento: 13/06/1960, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Leopoldo de Castro Bomfim e de Adolfina Alves 
Bomfim. A pretendente: SUZANA MATILDE DA SILVA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1963, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Apparecida Maria da Silva.

O pretendente: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 25/02/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilma Maria da Silva. A pretendente: VIVIANE 
MIRANDA BATISTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mendes 
Pimentel, MG, data-nascimento: 24/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Pedro Batista e de Palmira Miranda Batista.

O pretendente: EMERSON VIANA DANTAS, profissão: técnico de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Dantas e de Eliane Cristina 
Viana da Costa. A pretendente: CAROLINE LUCENA DOS SANTOS, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Eduardo Bonate 
dos Santos e de Eliana Moura de Lucena Bonato dos Santos.

O pretendente: SERGIO GONÇALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Gonçalves da Silva e de Margarida 
Rodrigues da Silva. A pretendente: JESSICA LIMA DE SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Madeira de Souza e de Monica Lima da 
Silva.

O pretendente: DOUGLAS CARDOSO, profissão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Helena Cardoso. A pretendente: DAIANE 
LIMA DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ana Meire Lima dos Santos.

O pretendente: IVAN JÚNIOR HERCULANO DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Correntes, PE, data-nascimento: 17/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Zelia Herculano da Silva. A pretendente: SIMONY 
SILVA DE SOUZA MAIA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Slva Maia de Oliveira e de Maria Simone de Souza.

O pretendente: LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA, profissão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 15/01/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Oliveira da Silva e de Aldenora Batista de Oliveira. 
A pretendente: PALOMA ALENCAR SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cariús, CE, data-nascimento: 06/05/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Amilton Silva André e de Maria das Dores Alencar 
Silva.

O pretendente: CLEBER VIEIRA SANTANA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Palmeiras, BA, data-nascimento: 11/07/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Uilson Profeta Santana e de Núbia Jorge Vieira 
Santana. A pretendente: IZABELLA NUNES BASTOS MAIA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Alves Maia e de Rosangela Nunes Bastos 
Maia.

O pretendente: GUSTAVO SABINO CAMPOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Celso Nunes Campos e de Edna Sabino Bonfim Nunes Campos. 
A pretendente: THAYNÁ TAMIRES ARAUJO SANTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wagner Silva dos Santos e de Janete Oliveira 
Araujo dos Santos.

O pretendente: JUAREZ VERIDIANO DOS SANTOS JUNIOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juarez Veridiano dos Santos e de 
Vanda Cristina Santos Nascimento. A pretendente: ANA LUIZA DOS REIS ANTUNES 
DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Gerson Antunes da Silva e de Sandra Elvira dos Reis.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS HENRIQUE, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 02/12/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdivino Henrique e de Sueli Felix dos 
Santos. A pretendente: MILENA BRASIL RONDON NEIVA DE SOUZA, profissão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amilton Neiva de Souza 
e de Cassia Brasil de Oliveira Rondon Neiva Souza.

O pretendente: ANDERSON MARQUES ROSA DOS SANTOS, profissão: office 
boy, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/08/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joselito Rosa dos Santos e de Elândia 
Marques dos Santos. A pretendente: MIRELE BERNARDES DOS SANTOS, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/05/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francielmo Bernardes 
dos Santos e de Maraiza Alessandra dos Santos e Santos.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA QUEIROZ, profissão: ajudante 
de solda, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/05/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel de Oliveira 
Queiroz e de Marilene Bastos dos Santos. A pretendente: LEILA EVELYN RODRIGUES 
DE FRANÇA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/02/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivair Soares 
de França e de Alecsandra de Souza Rodrigues.

O pretendente: MORENILSON CARVALHO DOS SANTOS, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Boa Vista do Tupim, BA, data-nascimento: 
05/03/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lourival Sousa Santos 
e de Maria Honoria Pereira de Carvalho. A pretendente: JOICE MARCELINO NEVES, 
profissão: lider de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 12/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Neilson 
Marcelino da Silva e de Rosemeire Martins Neves.

O pretendente: ANDERSON LUIZ TEIXEIRA LIMA, profissão: op. de estacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Singefroi Teixeira Lima e de Neide 
Ferreira Lima. A pretendente: BLENDA DE OLIVEIRA MARQUES, profissão: aux. 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ademir de Oliveira 
Marques e de Maria Lucia Alves de Oliveira.

O pretendente: LUCAS DOURADO DA SILVA, profissão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severina Dourado da Silva. A pretendente: 
ANA CARLA VIANA AMARO, profissão: instaladora de vidros automotivo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 17/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Gomes Amaro e de Cícera 
Viana Cavalcante.

O pretendente: AUGUSTO CÉSAR MOREIRA AZEVEDO, profissão: psicólogo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Azevedo e de Roselene 
Moreira de Azevedo. A pretendente: DANIELA JULIANA FEITOSA PEREIRA, 
profissão: analista de remuneração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson 
Pereira e de Terezinha Feitosa Pereira.

O pretendente: WASHINGTON FERREIRA DE SOUZA, profissão: assitente de 
e-comerce, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Patricia da Conceição 
Souza. A pretendente: CAROLINE FERMIANO DE OLIVEIRA, profissão: visual mer-
shandesigne, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Milton Fermiano de 
Oliveira e de Celia Maria dos Santos Fermiano de Oliveira.

O pretendente: PHILIPI FAVA FRANCINO, profissão: representante comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alfredo Francino Filho e de Sandra Regina 
Fava Francino. A pretendente: AMANDA SILVA DOS SANTOS, profissão: analista 
de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/02/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Irineu Silva dos Santos 
e de Norma Lucia da Silva.

O pretendente: KEVIN LOPES COVALTCHUK, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 28/01/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauricio Covaltchuk e de Isabel Aparecida Lopes 
Covaltchuk. A pretendente: KAREN REIS YOSHIZAWA, profissão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/07/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Minetoshi Yoshizawa e de Maria Aparecida dos 
Reis Yoshizawa.

O pretendente: VAGNER FERREIRA DA SILVA, profissão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira da Silva e de Celia Maria 
Pittner da Silva. A pretendente: MICHELE ADRIANA ALVES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/04/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arnestino da Ascenção Alves e de Sonia Regina 
Calvo Guedes.

O pretendente: ALEXANDRE GOMES ROMUALDO DE FIGUEIREDO, profissão: 
motorista de transporte coletivo, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/10/1972, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José 
Romualdo de Figueiredo e de Palmira Gomes de Figueiredo. A pretendente: ANDRÉIA 
CAVALHEIR O BERNARDES, profissão: decoradora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/02/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Bernardes e de Marilia Cavalheiro 
Bernardes.

O pretendente: LUCIO CAZUZA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lucélia, SP, data-nascimento: 09/05/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Expedito Cazuza e de Elenice Soares Cazuza. A pretendente: 
ANDRÉIA HONORATO GONÇALVES, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Mario Rocha Gonçalves e de Maria Helena Honorato 
Gonçalves.

Eduardo Moisés

Lei da Liberdade 
Econômica e 
desburocratização

A aposta do governo 
para desburocratizar o 
ambiente de negócios, 
denominada Lei da 
Liberdade Econômica, 
passou a refletir em 
uma das principais 
instituições brasileiras, os 
cartórios

Vigente desde meados de 
setembro, a aludida lei au-
mentou a validade jurídica 

dos documentos com certificação 
digital, sendo que esse tipo de 
certificação reduz em até 90% 
os custos em relação à tomada de 
fé pública por um tabelião, além 
de simplificar a vida de pessoas 
físicas.

Vale lembrar que antes da lei, 
era necessário um reconhecimen-
to de firma para cada cópia de 
documentos públicos, como por 
exemplo contratos comerciais, 
para lhe conferir peso jurídico. 
Com a certificação digital, a 
necessidade de se locomover até 
os cartórios de serviços notariais 
foi drasticamente reduzida, ao 
passo que alternativa tecnológica 
atesta todos os dados referentes 
ao documento original, como 
autor e data.

Enquanto o avanço dos certifi-
cados digitais cresce, a atividade 
cartorária no Brasil ainda está 
longe de oferecer uma concor-
rência à altura. Trata-se de um 
setor estagnado. Atualmente, o 
Brasil tem 13.263 cartórios, só 3% 
mais que em 1999. Isso é reflexo 
do endurecimento nas regras de 
criação de municípios a partir dos 
anos 2000.

Por lei, toda cidade deve ter 
um tabelião. Apesar disso, só 
88% têm os serviços, segundo 
o Instituto Millenium, centro 
de estudos dedicado à melhoria 
do ambiente de negócios. Além 
disso, poucos atendem clientes 
pela internet. No Distrito Fe-
deral, onde a atividade é a mais 
informatizada, apenas 26% têm 
sites. Em São Paulo, a taxa é de 
15%. No Rio, apenas 7%, segundo 
Wagner Vargas, pesquisador do 
Millenium.

Segundo Edmar Araújo, diretor 
executivo da AARB, associação 
que reúne grandes certificadoras, 
como Serasa e Serpro, o número 
de cadastros ativos de pessoas e 
empresas brasileiras com certi-
ficados digitais quase triplicou 

desde 2018 - saiu de 2,2 milhões 
para 4,7 milhões. Em 2019, as re-
ceitas desse setor devem crescer 
30%, para R$ 1,2 bilhão, muito por 
causa das empresas que trocaram 
as salas de espera dos cartórios 
pela internet.

Por outro lado, a Associação 
dos Notários e Registradores do 
Brasil (Anoreg), que reúne os 
titulares de cartórios no País, re-
conhece os desafios para cumprir 
a Lei de Liberdade Econômica e 
diz que a categoria está disposta 
a colaborar com o governo para 
simplificar as regras para fazer 
negócios, mas ressalta que 
fraudes podem ser validadas 
com as mudanças, sendo im-
prescindível ater-se à segu-
rança jurídica do País.

Dada a mudança do cenário, 
o governo pretende enviar ao 
Congresso Nacional ainda no 
primeiro semestre de 2020 sobre 
o futuro da atividade dos cartó-
rios,  segundo fontes do Minis-
tério da Economia. Pensam em 
criar incentivos para os cartórios 
virarem uma espécie de “balcão 
de serviços” da Justiça, agregan-
do tarefas hoje comuns a fóruns, 
como protocolo de processos.

Por outro lado, a equipe técnica 
do ministério quer abrir o merca-
do de certificação digital e forçar 
ainda mais a queda nos custos de 
autenticação de documentos. No 
Brasil, as regras são definidas pelo 
Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI), criado em 
2001 e gestor do ICP Brasil, 
tecnologia de reconhecimento 
da autoria de documentos eletrô-
nicos que, na prática, restringe o 
mercado.

O modelo é visto como uma 
espécie de “oligopólio das certi-
ficadoras”, por ser fechado a ou-
tras tecnologias de certificação, 
como o blockchain, que está por 
trás da criptomoeda bitcoin. Em 
países como os Estados Unidos, 
cada certificadora adota suas 
regras sob vigilância das grandes 
empresas de auditoria, como 
Deloitte, KPMG e PwC. Adotar 
esse padrão aqui no Brasil, pode 
ampliar a concorrência e reduzir 
preços, melhorando a passos 
largos o serviço de certificação 
digital. 

Caberá aos cartórios agora a 
sua própria renovação e adequa-
ção ao século XXI, no qual cabe 
cada vez menos papel e perda 
de tempo com deslocamentos 
desnecessários. 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: GUILHERME SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (28/11/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliseu Agostinho dos Santos 
e de Suzana da Silva Santos. A pretendente: BRENDA PEREZ REIS, estado civil 
solteira, profissão assistente administrativo, nascida em Carapucuíba - SP (Registrada 
em Osasco - SP), no dia (10/08/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Edjeferson Teles Reis e de Rosine Aparacida Perez.

O pretendente: DIONEL SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profissão advogado, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/09/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agnaldo Freire Rocha e de Sonia da Silva Rocha. A 
pretendente: BRUNA GARCIA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão con-
sultora de vendas, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/12/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mauricio José do Nascimento 
e de Carla Cristina Garcia do Nascimento.

O pretendente: SERGIO DOUGLAS ALVES CARVALHO, estado civil solteiro, profis-
são vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/11/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacir Carvalho e de Fatima 
Alves Carvalho. A pretendente: AGATHA FRANCIS PERRONE, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/11/1991), re-
sidente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Perrone e de 
Elaine Antunes Leite Perrone. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
nesta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: MOACY DOS SANTOS CUNHA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Itagiba - BA, no dia (13/07/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Juracy Alexandrino Cunha e de Isaura Rodrigues dos Santos. 
A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS COSTA, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em Aldeias Altas - MA, no dia (26/05/1979), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio José de Lira Costa e de Deuselina 
Martins dos Santos.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
operador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/02/1985), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joselito Andre Rodrigues e de Eliana 
Alves da Silva Rodrigues. A pretendente: MILENA DA SILVA CESAR, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Santo André - SP (Registrada 29º Subdistrito - Santo 
Amaro), no dia (25/04/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Carlos Cesar e de Debora da Silva Oliveira.

O pretendente: ORLANDO BARBOSA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de engenharia, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (07/02/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orlando Barbosa e 
de Sonia da Silva Prado Barbosa. A pretendente: JOANITA DA CONCEIÇÃO SOUZA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Casa Nova - BA, no dia 
(08/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cicero 
Rego de Souza e de Sabina Maria da Conceição.

O pretendente: WENCESLAU SERRACCHIANI, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (28/09/1938), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Serracchiani e de Maria Rosa Serrac-
chiani. A pretendente: SUELÍ MASSARELLI SERRACCHIANI, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (20/12/1952), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Bertolino da Silva e 
de Irene Massarelli.

O pretendente: ANTONIO PLACIDO ROCHA, estado civil solteiro, profissão padeiro, 
nascido em Limoeiro de Anadia - AL, no dia (18/08/1972), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Placido Rocha dos Santos e de Josefa Rodrigues 
da Silva. A pretendente: CLEMILDA DO NASCIMENTO AGOSTINHO, estado civil 
viúva, profissão estoquista, nascida em Camacan - BA, no dia (25/02/1981), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lionidio do Nascimento e de 
Noemia Maria Agostinha.

O pretendente: WILTON PAULINO DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão se-
curitário, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (09/03/1973), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Irineu Paulino de Freitas e de 
Aurea Justina de Mattos de Freitas. O pretendente: JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS, 
estado civil solteiro, profissão auditor contábil, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no 
dia (20/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Elias dos Santos e de Sandra Marcia da Conceição Silva.

O pretendente: RENE MARTINS BERNARDINO, estado civil divorciado, profissão 
supervisor, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/03/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Romildo Osorio Bernardino e 
de Ivani Martins Bernardino. A pretendente: KARINA BARALDI, estado civil solteira, 
profissão gerente DP, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (22/08/1982), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Romildo Baraldi e de 
Maria Lúcia Baraldi.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO DE MIRANDA IRMÃO, estado civil viúvo, profissão 
auxiliar de cozinha, nascido em Paulista - PE, no dia (18/11/1960), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Ribeiro de Miranda e de Antonia 
Santina de Miranda. A pretendente: MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão vendedora, nascida em Rio de Contas - BA, no dia (20/09/1964), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Antonio da 
Silva e de Izabel Maria da Cruz.

O pretendente: FÁBIO HERMINIO CLEMENTE JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/09/2000), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fabio Herminio Clemente 
e de Cecilia Lemos de Andrade Clemente. A pretendente: DAYANE THAINÁ LIMA VAZ, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Penha de 
França - SP, no dia (11/06/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Sheila Cavalcanti Lima e de Allyson Alex Lima Vaz.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão pro-
motor de vendas, nascido em Vitória da Conquista - BA, no dia (27/12/1979), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlito Queiroz Ribeiro e de 
Aide Germano da Silva Ribeiro. A pretendente: MARIA JEANE CORREIA PALMEIRA, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Atalaia - AL, no dia 
(10/11/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Benedito Palmeira e de Terezinha Correia de Brito.

O pretendente: ERIC FRANÇA DA TORRE, de nacionalidade brasileira, profissão 
contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/08/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauricio Santo 
da Torre e de Josélia Maria Guedes de França. A pretendente: MAYSA CLEAR 
DA SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de operações, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/12/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oscar da Costa e de Ana 
Maria da Silva Costa.

O pretendente: RENAN VINÍCIUS FILADORO, de nacionalidade brasileira, profissão 
designer, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/07/1989), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raul Filadoro e de Joceli 
Leardine. A pretendente: PRISCILA PUDDÓ ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de Ecommerce, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(18/02/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Jorge Pereira Andrade e de Izabel das Graças Puddó Andrade.

O convivente: HANI MOHAMAD KASMAS, de nacionalidade libanesa, profissão aposen-
tado, estado civil solteiro, nascido no Libano, no dia (01/10/1948), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mohamad Kasmas e de Nabiha Soleiman. 
A convivente: WAFAA HASSAN ABOU OSMAN, de nacionalidade libanesa, profissão 
costureira, estado civil solteira, nascida no Libano, no dia (10/05/1967), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hassan Youssef Abou Osman e 
de Khadije Hassan Abou Osman.

O convivente: HENRIQUE SATIO ENOSHITA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia (12/04/1957), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Yoshio Enoshita e de 
Matica Oyama Enoshita. A convivente: MARIA APARECIDA SUTEMI, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em Barretos - SP, no dia 
(08/09/1960), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sinohara 
Sutemi e de Flora Inoue Sutemi.
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