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Tecnologia para ajudar pequenos

@A Alelo acaba de fechar parceria com a MarketUP, 
software de gestão gratuito para PMEs. A ideia é 

transformar a gestão de todos os clientes, com uso de 
tecnologia simples e acessível, garantindo maior controle 
e maior competitividade para milhares de pequenos ne-
gócios de todo o país. A ferramenta conta com todas as 
funcionalidades para uma gestão eficiente no segmento de 
restaurantes, como Mesa e Comanda, emissão de Cupom 
Fiscal, Fluxo de Caixa, Controle de Estoque, além de dar 
acesso a um marketplace B2B (https://marketup.com/).   

  Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Transporte Coletivo
Pelo sétimo ano consecutivo, o chassi OF 1721 da Mercedes-
-Benz é o ônibus mais vendido do Brasil. No volume total de 
2019, foram 3.533 unidades emplacadas, um crescimento de 
cerca de 23% sobre as 2.875 comercializadas em 2018. As 
renovações e ampliações de frota puxaram suas vendas para 
o transporte coletivo urbano de grandes capitais, como em 
Curitiba e Rio. A preferência dos clientes deve-se a diferenciais 
reconhecidos no mercado, como alta performance, menor 
consumo de combustível do segmento, baixo custo operacio-
nal, ampla disponibilidade e confiabilidade no transporte de 
passageiros, alto valor de revenda e rede de concessionários 
dedicada, onde o cliente tem facilidade de encontrar peças 
de reposição.    Leia a coluna completa na página 3

A controladoria jurídica 
é um departamento 
que atua dando su-

porte ao setor técnico do 
departamento jurídico.

Faz o controle de diversas 
atividades e padroniza pro-
cedimentos que deverão ser 
cumpridos pela equipe na 
utilização do software inter-
no. Assume ainda o papel de 
departamento de qualidade, 
pois através de relatórios, 
apresentará resultados pe-
riódicos, fará avaliação se a 
divisão de processos entre os 
advogados responsáveis está 
equilibrada, se o resultado 
está atingindo, a qualidade 
projetada, dentre outros. 

A controladoria jurídica 
não representa a burocra-
tização das atividades, a 
sua finalidade é atuar no 
gerenciamento dos prazos, 
cumprimentos de deter-
minações legais e opera-
cionalização dos trabalhos 
administrativos. Para que a 
atuação do departamento de 
controladoria jurídica tenha 
êxito, será indispensável um 

A advocacia moderna 
e o papel do 
controller jurídico 

software de gestão que esteja 
de acordo com o projeto de-
terminado. 

O software permitirá acom-
panhar os prazos processuais, 
audiências, agendamento 
de compromissos e eventos 
por agenda virtual, sendo 
exibidos pelo sistema diaria-
mente, evitando eventuais 
perdas de datas. Também 
irá gerar relatórios precisos 
relacionados aos indicadores 
de produtividade, acompa-
nhamentos processuais de 
clientes e gestão financeira 
da empresa. Trata-se de setor 
indispensável para alcançar 
um nível elevado de qualida-
de, eficiência e excelência nos 
serviços prestados. 

O “controller jurídico” é um 
profissional que irá atuar em 
multitarefas, pois exercerá 
diversas atividades de gestão, 
interagindo com as equipes 
dos departamentos jurídicos, 
TI e financeiro. Atuará como o 
guardião do sistema de gestão 
(software). Terá a função de 
registrar prazos, gerir agen-
das, fiscalizar o cumprimento 

das determinações legais e 
monitorar atividades que 
serão desempenhadas pelo 
time de advogados. 

A este profissional também 
competirá o treinamento das 
equipes, realizará análise de 

desempenho e apresentará 
feedback dos profissionais. 
Deverá elaborar relatórios de 
resultados e apoio de decisões 
estratégicas. O profissional de 

controladoria deve manter-se 
atualizado com os avanços 
tecnológicos, para executar 
suas atividades com eficiên-
cia, gerir com competência o 
software, apoiar a equipe de 
advogados, de forma que estes 
possam se concentrar exclu-
sivamente na parte técnica. 

A vantagem que se destaca 
na instauração da controla-
doria jurídica é a eficiência e 
a produtividade. A lucrativi-
dade será consequente com 
o aumento da produtividade 
dos advogados nas áreas téc-
nicas. A diminuição de riscos 
internos com o gerenciamento 

das informações, controle ri-
goroso de prazos e audiências, 
alimentação e atualização do 
banco de dados, permitindo 
a identificação de riscos de 
aspectos operacionais, geren-
ciais e estratégicos. 

E a conquista que pode ser 
considerada uma das mais 
importantes será a fideliza-
ção de clientes, por ofertar 
segurança na prestação dos 
serviços contratados, garan-
tindo acesso facilitado às 
informações, a percepção do 
controle rigoroso dos prazos 
e audiências, gerando assim 
elevada credibilidade. 

O “controller jurídico” é um profissional que irá atuar em multitarefas.

A advocacia moderna vem 
sofrendo mudanças tecno-
lógicas, com uma grande 
necessidade de adaptação. 
A controladoria jurídica é o 
departamento da era digital, 
oferecendo suporte ao setor 
técnico, reduzindo custos 
por erros evitáveis, dando 
segurança e evidenciando 
uma estrutura organizada e 
moderna. 

(Fonte: Luzia Neves de Azevedo é 
advogada integrante do escritório 

Cerveira, Bloch, Goettems, 
Hansen e Longo Advogados 

Associados, na posição 
Controller Jurídico).

A importância 
do Planejamento 
Financeiro Empresarial

Por Eduardo Moisés
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CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR
Empresa efetuou o pagamento a maior de INSS retido sobre NF de 
serviços de limpeza. Na DCTF-Web consta o valor do débito correto, 
assim como no REINF, apenas o DARF está a maior, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REALIZAR PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE 
FORMA MAIS BENÉFICA AOS FUNCIONÁRIOS, QUE ESTIVESSE EM 
DESACORDO AO ACT VIGENTE?  

Esclarecemos que horas extras devem ser pagas conforme determinado 
no art.59 da CLT ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, 
devendo ser paga de forma igualitária a todos os empregados.

ESTABILIDADE DE EMPREGO
Funcionário que possui estabilidade de emprego, pode efetuar rescisão 
por acordo mútuo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PRÊMIO
Empresa que paga prêmio, Gratificação ou Bonificação, não incorpora-
rão o salário com a lei da reforma trabalhista? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A EMPRESA DO 2º GRUPO QUE IRÁ ENTREGAR A DCTF-WEB ANUAL 
REFERENTE AO 13º SALÁRIO, DEVERÁ ENVIAR A SEFIP DECLARA-
TÓRIA PREVIDENCIÁRIA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas tendo em 
vista que o FGTS é ainda recolhido via SEFIP, preventivamente, 
até que a SEFIP seja extinta por completo, orientamos que envie 
a SEFIP declaratória do 13º salário.

EMPRESA SEM MOVIMENTO
Empresa sem movimento desde a sua abertura em 2018 está obrigada 
ao envio da EFD-REINF e eSocial, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O profissional 
de controladoria 

deve manter-se 
atualizado com os 
avanços tecnológicos 
para executar suas 
atividades com 
eficiência, gerir 
com competência o 
software e apoiar a 
equipe de advogados, 
de forma que estes 
possam se concentrar 
exclusivamente na 
parte técnica.

O governo aumentou a pro-
jeção para o crescimento da 
economia para 2019 e 2020. A 
estimativa do PIB de 2019 foi 
revisada de 0,90% para 1,12%. 
Para 2020, a previsão é que o 
PIB tenha expansão de 2,40%, 
ante a previsão de 2,32%. De 
acordo com o Ministério da 
Economia, os indicadores de 
atividade têm apresentado re-
sultados acima da expectativa 
de mercado, especialmente nos 
setores de serviços, comércio 
e construção civil, o que expli-
ca as revisões para cima das 
projeções para o crescimento 
econômico. 

“No segundo semestre de 
2019, uma parcela fundamental 
da retomada do crescimento 
veio dos estímulos dados pela 
liberação de recursos do FGTS, 
que deve se estender ao longo 
do primeiro trimestre de 2020. 

Governo aumenta projeção de crescimento 
do PIB para 2,40% em 2020

Além disso, a criação do saque-
-aniversário tem o potencial 
de mudar as perspectivas nos 
mercados de trabalho e crédito, 
impulsionando a economia nos 

próximos anos”, diz o boletim.
O Ministério da Economia 

destaca ainda que há um cresci-
mento na criação de empregos 
formais, o que, historicamente, 

leva a uma aceleração na pre-
visão de crescimento do PIB. 
“O emprego formal tem apre-
sentado aceleração nos últimos 
meses, dando sinais de aque-
cimento da economia, o que é 
fundamental para a atividade, 
uma vez que a produtividade 
no setor formal é maior que a 
do setor informal”.

De acordo com a pasta, uma 
das fontes importantes para 
o aumento da atividade e da 
produtividade foi a expansão 
consistente do crédito livre 
às famílias e às empresas, que 
é alocado para investimentos 
com maior retorno. “A redu-
ção das taxas de juros deve 
começar a apresentar efeitos na 
atividade no primeiro semestre 
de 2020, especialmente a partir 
do segundo trimestre”, diz o 
boletim (ABr).

Vírus chinês misterioso
A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou ontem (14), 

um plano para preparar os hospitais de todo o mundo para um novo 
vírus que já contagiou dezenas de pessoas na China, provocando 
uma morte. O anúncio foi feito depois que uma pessoa fora da China 
foi diagnosticada com o mesmo vírus misterioso. Até agora, o novo 
vírus já provocou a morte de uma pessoa que registrou sintomas 
semelhantes aos de uma pneumonia (RTP/ABr). 

Exigência de visto
O acordo entre o Brasil e Catar, que acaba com a exigência de 

visto para portadores de passaportes dos dois países foi publicado 
no DOU de ontem (14). Com a medida, os cidadãos brasileiros 
e do Catar, com passaporte válido por um período mínimo de 
seis meses, podem visitar os dois países, sem necessidade de 
visto, para fins de turismo, trânsito ou negócios.

Transparência
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem determinado 

aos ministros que “fortaleçam a transparência em defesa do 
interesse público e combate à corrupção”. O presidente destacou 
que o governo publicou, em dados abertos, a remuneração dos 
servidores aposentados e os pagamentos aos pensionistas do 
Poder Executivo (ABr).

Gazeta do Povo

Blog IPOG
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Reajuste do mínimo
O secretário especial de 

Fazenda, Waldery Rodrigues, 
afirmou ontem (14) que o salá-
rio mínimo pode ser reajustado 
em mais R$ 6 e passar para R$ 
1.045, considerando a inflação 
medida pelo INPC, que fechou 
2019 com alta de 4,48%. Nesse 
caso, o impacto do reajuste no 
Orçamento da União para 2020 
será de R$ 2,13 bilhões.

Os indicadores de atividade têm apresentado resultados acima 
da expectativa de mercado.

Divulgação
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Por que o ataque de um 
stalker no Japão tem 
a ver com a LGPD? 

No Japão, um cyber 
stalker descobriu, com 
a ajuda do Google 
Maps, a residência de 
uma cantora através 
de fotos postadas por 
ela nas redes

O fim da história foi 
uma agressão grave 
à artista e a conse-

quente prisão do stalker. O 
caso acima mostra as duas 
faces da tecnologia, tanto 
pelo bem quanto pelo mal. 
Entendemos que as novas 
facilidades vieram acompa-
nhadas de novos riscos e o 
problema é que as legisla-
ções atuais não conseguem 
acompanhar a velocidade do 
desenvolvimento de novas 
tecnologias e aplicativos. 

Ou seja, estamos expostos 
a riscos que nem sabíamos 
que existiam, sem nenhum 
tipo de regulamentação. O 
desenvolvimento e a pros-
peridade tecnológica tra-
zem inúmeros benefícios, 
mas legislações que tratam 
de direito digital devem 
ter cada dia mais aten-
ção. Os riscos são outros 
e é imperativo que as leis 
nacionais e internacionais 
acompanhem esse fluxo, de 
forma tão célere quanto os 
avanços tecnológicos. 

Há quantos anos fazemos 
cadastros em diversos sites? 
Usamos Google, YouTube, 
Instagram, Orkut, Face-
book. Acho que não poderí-
amos adivinhar o rastro que 
isso deixaria, não é mesmo? 
Há milhões de dados que 
traçam perfil psicológico, 
comportamental, de com-
pra, tendências políticas e 
tantas outras informações 
de mapeamento humano. 
Porém, foi necessário um 
escândalo envolvendo a 
eleição americana para o 
mundo prestar mais atenção 
na privacidade de dados. 

Tecnologia de tratamento 
de dados pessoais deve ser 
bem regulada, ter limita-
ções e ser transparente em 
informações sobre seus 
riscos e suas finalidades. 
As legislações que tratam 
de privacidade e de dados 
de pessoas físicas não são 
novas no mundo, mas o tema 
nunca foi uma prioridade e 
um ponto tão sensível como 
agora. E é nessa estrada que 
a Lei Geral Proteção de Da-
dos (LGPD) caminha com 
os seus quatro principais 
objetivos: transparência, 

controle, consentimento 
formal e segurança ciber-
nética. 

A transparência obriga 
as empresas a esclarecer 
de forma justa e acessível a 
finalidade do requerimento 
dos dados, bem como qual 
será o tratamento do dado, 
além de informações sobre 
sua venda e transferência 
para terceiros - o que atu-
almente é algo que nem 
as próprias empresas tem 
mapeado de forma precisa. 
O controle é necessário na 
garantia de que as organiza-
ções saibam onde (e como) 
estão armazenados os dados 
pessoais, bem como ter 
controle sobre a sua gestão 
e acessos. 

Já em relação à segurança 
da informação, temos a ób-
via exposição de qualquer 
empresa ao vazamento da 
sua base de dados, e as 
consequências que isso 
pode gerar são ainda impre-
visíveis, assim como o cyber 
stalker, existem muitos 
desdobramentos decorren-
tes do vazamento de uma 
simples foto. Isso significa 
que as companhias devem 
investir em segurança de TI 
para mitigar o máximo pos-
sível os riscos cibernéticos. 

Contudo, ressalta-se que a 
adaptação à LGPD vai mui-
to além. Para a verdadeira 
conformidade é necessária 
uma mudança cultural cor-
porativa, com um programa 
de compliance efetivo, per-
meado por estratégias de 
treinamento e por uma co-
municação estruturada para 
a mudança comportamental 
de todos os colaboradores. 

Assim como o stalker 
no Japão, quantos perigos 
podem decorrer de um uso 
indiscriminado dos dados 
das pessoas físicas, como 
nome, endereço, e-mail, 
CPF, fotos, opção política, 
religião, sexualidade, saúde 
e biometria? É incalculável 
e abstrato. 

A LGPD ainda é um passo 
humilde frente a todas pro-
blemáticas que evoluirão a 
partir do tema, porém já é 
uma revolução frente ao 
completo desconhecimento 
do assunto e dos riscos do 
consentimento aos inúme-
ros “Leio e concordo com 
os termos” assinados dia-
riamente pelos brasileiros. 

(*) - É consultora de compliance na 
ICTS Protiviti, empresa especializada 

em soluções para gestão de riscos, 
compliance, auditoria interna, 

investigação, proteção e privacidade 
de dados.

Brenda Rodrigues (*) 
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News@TI
Solução exclusiva de segurança da informação 

@A Etek NovaRed está disponibilizando com exclusividade no 
Brasil uma solução que faz uma análise de todo o ambiente da 

empresa, descobre quais são os dados que ela possui e onde eles estão. 
E sem onerar a rede da empresa, continua fazendo este mapeamento 
em tempo real. Em poucos dias a empresa consegue montar o seu 
inventário de dados, classificação e consolidação do processo de 
tratamento (www.eteknovared.com.br).

Razer vence o prêmio oficial “Best of CES” em 
duas categorias

@A Razer, líder mundial em estilo 
de vida para gamers, foi uma 

das vencedoras do prêmio “Best of 
CES”, oferecido pelo site Engadget. 
Desta vez, o controle mobile Razer 
Kaishi foi escolhido o melhor da CES 
nas categorias “Gaming Product” e 
“People’s Choice”, a única definida 
por votação popular.

Otimizar a gestão de 
documentos

Carlos Alberto Ferraiuolo Jr. (*)

À medida que o volume, a velocida-
de e a variedade de informações 
continuam a crescer, também 

aumenta a necessidade de estratégias 
inovadoras para otimizar a gestão de 
documentos.

Para obter uma nova vantagem, 
com abordagens mais inteligentes, a 
governança de informações começa 
por entender exatamente quais in-
formações você possui, onde estão 
localizadas e qual valor ou risco cada 
uma apresenta para a organização. 
Afinal, com data prevista para entra-
da em vigor em dezembro de 2020, 
a LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados) ainda é um desafio quando 
se pensa em guarda de informações e 
em como as empresas devem avaliar 
os riscos inerentes a violação das 
regras de proteção de dados pessoais.

A maior parte das empresas não 
sabe onde seu conteúdo sensível 
está localizado e quem pode acessá-
-lo, sem controle ou registro do que 
é realizado dentro dos arquivos de 
dados e por quem. Além da segurança 
na guarda de informações, a LGPD 
também cria regras sobre a retenção 
dos dados, e as empresas só podem 
manter informações enquanto forem 
necessárias. Após esse prazo, elas 
devem ser eliminadas de forma per-
manente. Mais um grande desafio: 
localizar esses dados.

Integrando as informações
Muitas organizações têm diversos 

sistemas de informação distribuídos 
na empresa. Então, a primeira coisa 
que você deve fazer é se perguntar: 
quanto eu sei sobre todos esses sis-
temas? Eu realmente sei onde eles 
estão? Eu realmente sei o que há neles? 
Se você não puder responder a essas 
perguntas básicas, você deve começar 
imediatamente a trabalhar na gestão de 
seus documentos, integrando todas as 
informações, de todos os departamen-
tos, em uma plataforma única.

Trabalhar com uma infraestrutura 
moderna é essencial para preparar 
a jornada rumo à transformação di-
gital. Certamente será difícil inovar 
e otimizar processos se você estiver 
trabalhando com uma infraestrutura 

obsoleta e em silos. Ao avaliar as op-
ções, esteja aberto a uma variedade 
de abordagens do gerenciamento de 
registros, incluindo o uso da nuvem. 
Uma abordagem híbrida, que combina 
sistemas locais com soluções baseadas 
em nuvem, pode ser eficaz, especial-
mente para organizações que possuem 
ampla experiência e investimento em 
sistemas legados.

Um parceiro com expertise em gestão 
de documentos ajudará sua empresa a 
encontrar a melhor solução para suas 
necessidades, independentemente do 
setor, colocando o gerenciamento e a 
governança da informação como um 
objetivo que fará a diferença em 2020 
e nos anos seguintes.

(*) É diretor de tecnologia e produtos da Access.

O escopo do gerenciamento de registros está sempre evoluindo, reduzir riscos e garantir a conformidade 
continuam sendo partes importantes da gestão de registros, mas agora as organizações estão 
começando a adotar uma abordagem diferente para a governança de informações – uma visão de 
impulsionadora do desempenho e de novas oportunidades de negócio
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A quinta geração da internet mó-
vel vem aí e promete revolucionar o 
segmento de redes e comunicações, 
fornecendo taxas de transmissão 
ultrarrápidas – que  podem ser até 
100 vezes mais rápidas que o 4G atu-
al. É certo que vários players dessa 
indústria estão fazendo o possível e 
o inimaginável para que em 2020 as 
pessoas tenham acesso ao 5G com 
tudo o que essa tecnologia implica. 
Além da velocidade incomparável, 
também haverá ganhos relevantes em 
termos de conectividade e qualidade 
da comunicação em rede.

De acordo com o Mobility Report, 
da Ericsson, as implementações de 
5G estão previstas para este ano e 
haverá mais de um bilhão de assina-
turas 5G para banda larga móvel até 
2023. Isso significa que o tráfego de 
dados móveis deve aumentar oito 
vezes nesse período. Na opinião de 
Adriano Filadoro, diretor-presidente 
da Online Data Cloud, a tecnologia 
5G deve começar a ser implantada 
primeiro em áreas urbanas de maior 
densidade e que apresentam uma 
banda larga móvel mais aprimorada. 
“Várias indústrias vão se beneficiar 
com o que o 5G tem a oferecer, desde 
que seus players estejam alinhados 
com esses avanços. O 5G não é para 
todos, é para os ‘fortes’. Do setor de 
saúde à indústria automotiva, de re-
sidências inteligentes a cidades inte-
ligentes etc.  O fato é que os recursos 
do 5G vão interferir definitivamente 
no cenário atual, permitindo vários 

aplicativos com os quais o 4G não 
conseguia lidar”.

Filadoro também acredita que a tec-
nologia 5G é mais do que bem-vinda 
para setores dependentes da nuvem 
– além das próprias indústrias desse 
mercado. “O 5G vai acelerar o investi-
mento nos negócios em nuvem através 
de sua ampla utilização para diversas 
inovações. Vamos ter um aumento 
impactante de serviços em nuvem. O 
novo potencial de comunicação abre 
vários caminhos, até mesmo várias 
largas avenidas para as empresas. Isso 
é, por exemplo, o que estava faltando 
para impulsionar a Internet das Coisas 
(IoT). A combinação das tecnologias de 
5G celular e nuvem proporcionará uma 
riqueza substancial em capacidade, 
flexibilidade e funcionalidade às ofer-
tas de serviços de IoT. Isso ajudará as 
empresas a combinar novas fontes de 
dados com as já tradicionais, examinan-
do informações em tempo real. Esse 

tipo de iniciativa permite fazer novas 
correlações de dados e é fundamental 
para questionar o pensamento insti-
tucional, além de agilizar mudanças”.

Na opinião do especialista, quando 
se trata de Internet das Coisas para 
uso Industrial (IIoT), como gerencia-
mento da cadeia de suprimentos e 
processos de manufatura, ser capaz de 
processar e analisar a enorme quanti-
dade de dados em tempo real é crucial 
para obter informações valiosas – usa-
das como vantagem competitiva no 
gerenciamento de custo e eficiência. O 
5G tem potencial para reduzir o custo 
da análise de Big Data e torná-lo ainda 
mais eficaz, dada a natureza remota 
e variável dessas cargas de trabalho.

“A maior parte dos provedores de 
serviços de computação em nuvem já 
conta com a infraestrutura de arma-
zenamento necessária, mas precisa 
melhorar seus recursos de gestão de 
dados em tempo real. À medida que o 
5G e suas aplicações evoluírem, haverá 
uma adoção significativa da tecnologia 
nas mais variadas áreas – envolvendo 
cargas de trabalho enormes e com-
plexas, tornando a computação em 
nuvem um componente essencial. Isso 
já está para acontecer e todos preci-
samos estar atentos para não perder 
o timing”, avalia Filadoro.

(Fonte: Adriano Filadoro é formado em tecnologia com 
extensão em finanças pela Fundação Getúlio Vargas 

– onde atualmente cursa MBA em Big Data e Data 
Science. É diretor-presidente da Online Data Cloud, 
tendo sólida vivência em Tecnologia da Informação 

– mais de 20 anos de atuação na área de Segurança, 
Virtualização e Infraestrutura. www.onlinegroup.com.br

5G vem aí e é para os fortes, diz especialista
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Inscrições para o 
26º Prêmio aBEmd

Empresas que querem concorrer ao 
26º ABEMD terão até o dia 6 de abril para 
realizar as inscrições de seus cases. O 
prêmio ABEMD, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Marketing de Dados, 

tem como objetivo coroar as ideias mais 
inovadoras e os resultados surpreendentes 
em marketing de dados nas categorias 
Campanha/Programa; Digital; CRM/Loyalty 
e Call Center.

Levando em consideração estratégia, 
planejamento e criatividade, a premiação 
contempla com troféus de Ouro, Prata e 

Bronze os cases vencedores, além de suas 
premiações especiais: Grand Prix, Criação, 
Agência do Ano, Cliente do Ano e Melhor 
dos Melhores nas quatro categorias da com-
petição. As inscrições podem ser efetuadas 
por meio do site (https://abemd.org.br/
eventos-em-destaque-da-abemd/premio-
-abemd-2020-2-lote-prata-inscreva-se). 
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D - Forma Inovadora
O programa Startout Brasil concorre à 8ª edição do Prêmio da Cúpula da 
Sociedade da Informação (WSIS Prizes 2020) das Nações Unidas. A pre-
miação reconhece iniciativas mundiais que utilizam as TICs (Tecnologias 
da Informação e Comunicação) para o desenvolvimento sustentável. Os 
vencedores serão escolhidos em votação online aberta ao público por 
meio do link (https://bit.ly/2FD8lVz) até o próximo dia 24. A cerimônia de 
premiação será realizada durante o Fórum WSIS 2020 que ocorre entre os 
dias 6 e 9 de abril, em Genebra. A seleção do Startout Brasil para o prêmio 
demonstra um reconhecimento mundial do programa como política pública. 

E - Máquinas e Equipamentos
Compradores e profissionais de diversos segmentos da indústria, como me-
talúrgica, automotiva, autopeças, eletroeletrônica, embalagens, alimentos e 
bebidas, petróleo e gás e muitas outras, já podem fazer o credenciamento 
antecipado e garantir presença na FEIMEC 2020 – Feira Internacional de 
Máquinas e Equipamentos, que acontece de 5 a 9 de maio, no São Paulo 
Expo. Maior feira  da indústria de máquinas e equipamentos da América 
Latina, irá reunir 1.000 marcas, de 40 países, que apresentarão seus lan-
çamentos e inovações em máquinas e equipamentos, automação, controle 
e medição, ferramentas e dispositivos, além de prestadores de serviço e 
agências de fomento. O credenciamento é gratuito e deve ser feito no site 
(https://www.feimec.com.br/pt/credenciamento.html).

F - Theatro Municipal 
O Theatro Municipal está oferecendo visitas educativas com monitoria. E 
o que é melhor, de graça. Há várias opções de horário entre 11h e 17h, de 
terça a sábado, neste mês de janeiro. Os ingressos podem ser reservados 
pela internet e na bilheteria do Theatro. O tour inclui a Praça das Artes, 
prédio aberto em 2012 e ligado ao Complexo Theatro Municipal que 
também se destaca pela sua arquitetura ímpar reconhecida internacio-
nalmente. As visitas são feitas em inglês e também em libras, tudo em 
datas e horários estabelecidos. A visita é uma ótima oportunidade para 
conhecer as histórias e curiosidades do edifício inaugurado em 1911, 
berço da Semana de Arte Moderna de 1922. Mais informações: (www.
theatromunicipal.org.br).

A - Qualificação Profissional
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado está com 1.880 
vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do progra-
ma ‘Minha Chance’. Os cursos foram abertos em parceria com empresas 
privadas como Grow, Bracell e Alupar, que enfrentam dificuldades na hora 
de contratar profissionais capacitados. Por isso, o objetivo do programa 
é qualificar os alunos para que eles se posicionem bem no mercado de 
trabalho e possam atender às necessidades das empresas. As inscrições 
poderão ser realizadas até o próximo dia 23, no site (www.viarapida.
sp.gov.br), onde estão as demais informações. 

B - Pequeno Investidor
As startups brasileiras estão se destacando na economia mundial e 
todos podem se beneficiar desse crescimento. Com o valor inicial de 
R$ 500,00 já é possível investir neste tipo de negócio. Na carteira de 
clientes da Cluster 21, 50% já é ocupado por pequenos investidores 
querendo bons retornos. Esse tipo de investimento está se difundindo 
cada vez mais, porque com um valor inicial, relativamente pequeno, o 
investidor já possui uma estrutura de suporte completa, diferente de 
agentes de investimento, nos quais só com grandes valores é possível 
ter auxílio técnico. Não é necessário ter conhecimento prévio já que 
os analistas ficam à disposição para acompanhamentos. Saiba mais 
em: (www.cluster21.com.br). 

C - Trainee Corporativo 
O programa de trainee corporativo 2020 da Marisa, maior rede de 
moda feminina e lingerie do Brasil, está com as inscrições abertas. 
O interessado deve acessar (www.camachoconsultores.com.br) e 
cadastrar o currículo na aba Trainees. O programa é voltado para 
profissionais com graduação concluída entre 2017 e 2019 – formados 
em Administração, Economia, Engenharia (todos os tipos), Marke-
ting e Moda. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para 
viagens, e é desejável experiência profissional anterior, incluindo 
estágio. Serão considerados como diferenciais vivências no exterior 
e voluntariado. 

G - Casa de Petra
Entre janeiro e dezembro de 2019, a Jordânia teve um aumento de 49,9% 
no número de visitas de brasileiros no país, em comparação ao mesmo 
período do ano anterior. Os dados revelam que além do crescimento de 91% 
de brasileiros que passam apenas um dia no país, o número de pernoites 
cresceu 37%. A Jordânia é conhecida por ser a casa de Petra, uma das 
sete maravilhas do mundo moderno e o principal cartão-postal do país. A 
cidade esculpida nas rochas vai além do Tesouro, seu monumento mais 
famoso, e tem uma grande extensão, por isso é preciso de pelo menos 
dois dias para conhecê-la. Para saber mais, acesse (www.visitjordan.com).  

H - Vagas de Emprego
A BEILS, escola de inglês que iniciou suas atividades em 2019, está gerando 
novos postos de emprego. As oportunidades surgem com as inaugurações 
de 24 novas unidades (12 no primeiro semestre e 12 no segundo semes-
tre), na Capital e Osasco. São 264 vagas para os cargos de Head Teacher 
(24), Teacher (96), Gerente de Vendas (24), Subgerente de Vendas (24), 
Assistentes Administrativos (48) e Assistentes de Vendas - Call Center 
(48). Podem se candidatar às vagas: profissionais de formações diversas, 
com experiência na área de formação e não é necessário inglês fluente 
para Assistente Administrativo e Assistente de Vendas - Call Center. Os 
currículos podem ser enviados pelo site: (jobs.kenoby.com/beils).

I - Empresários da Contabilidade  
A Omie, plataforma de gestão em nuvem número um para pequenas e 
médias empresas, anuncia as últimas vagas para inscrições no primeiro 
prêmio a unir contabilidade e empreendedorismo no Brasil. Com o objetivo 
de reconhecer e incentivar ações inovadoras por parte de estudantes 
de contabilidade, empresários contábeis e empreendedores, a scale-up 
criou o Prêmio Omie de Inovação Empreendedora, que distribuirá mais 
de R$ 50 mil para os vencedores das três categorias. Em todas as cate-
gorias, a ideia é a mesma: recompensar ideias e ações inovadoras que 
tenham impacto real nos negócios. Saiba mais em: (www.omie.com.br). 

J - Negócios e Universidades 
A Rumo (controlada pela Cosan) teve um projeto de inovação selecio-
nado para receber o apoio de uma das mais renomadas universidades e 
centros de pesquisa científica do mundo: o Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). O trabalho envolve a aplicação de um algoritmo de IA 
para otimizar a operação de formação de trens no Porto de Paranaguá. É 
o primeiro case do projeto da Cosan em se aproximar de universidades 
nos Estados Unidos. Ele foi selecionado pelo Analytics Lab (A-Lab), 
departamento do MIT no qual estudantes de graduação e MBA aplicam 
processos e métodos de analytics, machine learning e tecnologias digitais 
de ponta para resolver problemas de negócios. 

O “home office” 
e a modernização das 

leis trabalhistas

O número de pessoas 
trabalhando por meio 
do chamado home 
office, cresceu 22% no 
período entre 2016 e 
2018

Reflexo em parte da 
Reforma Trabalhis-
ta implementada em 

2017, vemos aqui os efeitos 
de uma das mudanças mais 
tidas como modernizadoras 
na CLT vistas no período 
recente. Tal modalidade já 
vinha ocorrendo na prática e 
foi regulamentada e prevista 
na legislação. A lei mudou 
para acompanhar o que já 
vem sendo observado no 
mundo todo e cabe agora a 
trabalhadores e empresas se 
adaptarem. 

A Constituição Federal 
trata o teletrabalho como 
uma prestação dos serviços 
realizada fora das dependên-
cias do empregador, de forma 
preponderante, podendo ser 
realizado na própria residên-
cia do empregado. Tal prática 
tem sido permitida graças ao 
avanço tecnológico e para 
oferecer vantagens tanto à 
empresa, que atende a ne-
cessidades específicas, como 
ao trabalhador, que deixa de 
gastar horas do dia no trân-
sito ao fazer o deslocamento 
até a sede da empresa, por 
exemplo. 

Com as novas regras, as em-
presas deverão se organizar 
para evitar problemas com 
as fiscalizações e reclamató-
rias trabalhistas. A reforma 
alterou o regimento desta 
modalidade de prestação de 
serviço, pois agora os empre-
gados que atuam nesta mo-
dalidade não são submetidos 
ao controle de jornada e não 
terão direito ao recebimento 
de horas extras. Contudo, 
nada impede que o controle 
de jornada e as horas extras 
sejam acordados mediante 
acordo individual. 

A nova lei ainda não especi-
ficou quem deverá arcar com 

as despesas relacionadas à 
aquisição, manutenção e for-
necimento dos equipamentos 
necessários para o trabalho, 
sejam tecnológicos ou refe-
rentes à infraestrutura. Dessa 
forma, essa responsabilidade 
deverá estar prevista no 
contrato de trabalho. Além 
disso, o empregado segue 
com todos os direitos traba-
lhistas previstos, como férias, 
13º salário, aviso prévio e as 
verbas rescisórias previstas 
pela lei trabalhista. 

Mas com tais direitos ainda 
garantidos, como fica a segu-
rança do trabalhador que atua 
por meio do home office? 

Quanto a esse tema, a lei 
deixa claro que é de respon-
sabilidade do empregador 
instruir os trabalhadores 
em teletrabalho sobre as 
precauções que devem ser 
tomadas para evitar doenças 
ocupacionais e acidentes, o 
que deve ser feito de maneira 
expressa e ostensiva. Desse 
modo, o trabalhador deverá 
assinar um termo de respon-
sabilidade, comprometendo-
-se a seguir as instruções que 
lhe foram repassadas. 

Com a modernização da lei, 
é o momento de empresas 
buscarem a transição entre 
antigos e novos modelos, 
não apenas do ponto de vista 
tecnológico, mas de cultura 
interna para prevenir possí-
veis problemas na Justiça do 
Trabalho. Muitas empresas 
têm buscado conciliar tanto 
o trabalho tradicional como 
o home office, ao permitir 
que empregados trabalhem 
em casa em alguns dias da 
semana ou apenas às sextas-
-feiras, por exemplo. 

Independentemente do 
local de trabalho, claro, cabe 
a todos cumprirem seus res-
pectivos direitos e deveres 
presentes na relação traba-
lhista. A lei se moderniza, 
mas tal compromisso nunca 
deve mudar. 

(*) - É advogada especialista em 
Direito do Trabalho do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16.12.2019
Data, Hora e Local: No dia 16 de dezembro de 2019, és 10hs, na sede da Companhia, localizada na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913, reuni-
ram-se as acionistas. Convocação e Presença: Convocação dispensada diante da presença da totalidade 
dos acionistas, nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas e verificado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram instalados os 
trabalhos. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Tadaaki Kurakake; Secretário: Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem 
do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital pró-
prio no exercício de 2019, no valor de R$ 5.061.266,94 (cinco milhões, sessenta e um mil, duzentos e setenta 
e seis reais e noventa e quatro centavos). Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, após deliberarem 
sobre as matérias da ordem do dia, aprovaram, sem ressalvas: (i) o pagamento de juros sobre o capital 
próprio aos acionistas, no exercício de 2019, no valor de R$ 5.061.266,94 (cinco milhões, sessenta e um mil, 
duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), na proporção de suas respectivas participações 
na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0637 por ação, cabendo a cada acionista os montantes abaixo: 
- Marubeni Corporation - R$ 5.060.291,63; - Tadaaki Kurakake - R$ 975,31. A administração da Companhia 
ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao devido cumprimento da deliberação ora 
aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme 
e assinada pelos presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: 
Marubeni Corporation - p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 759/20-0 em 02/01/2020.

De acordo com o levantamento da CNI, quanto menor a renda 
familiar maior o costume de esperar promoções.

Setenta e um por cento 
dos consumidores esperam 
promoções e saldões para 
adquirir produtos de maior 
valor, como eletrodomésticos, 
móveis, celulares, eletrônicos 
e automóveis, com preços 
mais em conta. Os dados são 
da pesquisa Retratos da Socie-
dade Brasileira sobre práticas 
de consumo, divulgada on-
tem (14) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O percentual daqueles que 
diziam aguardar saldões para 
fazer as compras era 64%, em 
2013, ante os 71% de 2019.

Dentre os que têm renda 
familiar de até um salário mí-
nimo, 78% costumam buscar 
informações sobre garantia 
e serviços de pós-venda. O 
percentual diminui à medida 
que a renda familiar cresce. 
Para o gerente-executivo de 
Pesquisa e Competitividade 
da da entidade, Renato da 
Fonseca, “Isso mostra toda 
uma mudança que vem afetan-
do a indústria. Não adianta só 
entregar o produto, é preciso 
entregar o serviço do produto. 
E esse produto tem que fun-
cionar por mais tempo”. 

Na sua avaliação, com a crise 
econômica, essa questão ficou 

Ghosn processa 
Renault e exige 
pagamento por 
desligamento 

O ex-presidente do con-
selho de administração da 
Nissan Motor, Carlos Ghosn 
disse que está processando a 
Renault, exigindo o pagamen-
to de valores relativos ao seu 
desligamento da montadora 
francesa. O jornal francês Le 
Figaro publicou uma entrevis-
ta com Ghosn, que agora está 
no Líbano após fugir do Japão.

Ghosn falou sobre seu des-
ligamento da presidência do 
Conselho de Administração 
e CEO da Renault, em janei-
ro do ano passado, quando 
estava preso no Japão. Ghosn 
chamou a renúncia da Renault 
de “farsa”. Ele disse que está 
exigindo todos os direitos 
relacionados à sua demissão. 
Revelou que levou o caso a um 
tribunal francês em dezem-
bro, exigindo que a companhia 
francesa pague a ele US$ 280 
mil como indenização por sua 
saída da empresa.

O jornal também relata que 
Ghosn pretende buscar o paga-
mento de cerca de US$ 860 mil, 
aos quais teria direito como pen-
são e remuneração não paga. A 
Renault se recusou a comentar 
a questão (NHK/ABr).

Japão dará apoio para o 
desenvolvimento de drones
O governo do Japão planeja oferecer 

apoio financeiro para o desenvolvimen-
to de drones da próxima geração. Au-
toridades querem fomentar fabricantes 
nacionais em um mercado global no 

qual os chineses detêm uma fatia de 
70%. A assistência inclui empréstimos 
a juros baixos por instituições afiliadas 
ao governo. 

Tratamentos fiscais preferenciais e 
subsídios também estão sendo estuda-
dos. Os futuros fabricantes precisarão 
se submeter a um conjunto de condi-

ções para receber o apoio.Eles têm de 
adotar medidas para evitar vazamento 
de imagens de seus drones. O domínio 
global da China no setor faz com que 
cresçam as preocupações quanto à 
segurança de dados. As indústrias de 
logística e agrícola devem fazer mais 
uso de drones no futuro (NHK/ABr).

Os reajustes dos benefícios valem a partir de 
1º de janeiro deste ano.

Com o novo percentual 
de reajuste, o salário de 
benefício e o salário de 

contribuição não poderão ser 
inferiores a R$ 1.039,00, nem 
superiores a R$ 6.101,06. A 
Portaria nº 914, de 13 de ja-
neiro de 2020, da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho, que determina o 
novo percentual de reajuste, 
está publicada na edição de 
ontem (14) do DOU. 

Com o novo percentual, 
não terão valores inferiores a 
R$ 1.039,00 os benefícios de 
prestação continuada pagos 
pelo INSS correspondentes 
a aposentadorias, auxílio-
-doença, auxílio-reclusão e 
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Publicada portaria com novos 
valores dos benefícios do INSS

Os benefícios pagos pelo INSS serão reajustados em 4,48%, com validade a partir de 1º de janeiro 
deste ano

de 1958; e de pensão especial 
paga às vítimas da síndrome 
da talidomida.

O auxílio-reclusão, por 
exemplo, a partir de 1º de 
janeiro de 2020, “será de-
vido aos dependentes do 
segurado cujo salário de 
contribuição seja igual ou 
inferior a R$ 1.425,56, in-
dependentemente da quan-
tidade de contratos e de 
atividades exercidas”. Com 
relação ao valor da cota do 
salário-família por filho até 
14 anos de idade, ou inválido 
de qualquer idade, é de R$ 
48,62 para o segurado com 
remuneração mensal não su-
perior a R$ 1.425,56 (ABr).

pensão por morte; de apo-
sentadorias dos aeronautas, 

concedidas com base na Lei 
nº 3.501, de 21 de dezembro 

Consumidor espera saldões para 
comprar produto mais caro

ainda mais importante porque 
os consumidores com dificulda-
de de renovar o produto estão 
ainda mais preocupados com a 
manutenção, com o conserto e 
com esse serviço. A pechincha, 
hábito de pesquisar preços 
antes de adquirir o produto 
desejado, é tradição da maio-
ria do consumidor brasileiro, 
principalmente na compra de 
bens de maior valor. 

Segundo a pesquisa, 93% dos 
consumidores pechincham, 
enquanto 80% pesquisam as 
características técnicas desses 

produtos antes de adquiri-los. 
O preço, a qualidade e a marca 
do produto são considerados 
os fatores mais importantes 
na hora de adquirir o bem de 
maior valor. Em relação aos 
fatores considerados menos 
importantes na aquisição de 
bens de maior valor, 41% dos 
brasileiros apontam a propa-
ganda, enquanto 27% citam 
design/aparência entre os dois 
fatores menos importantes. Os 
homens valorizam a marca e o 
fabricante dos produtos mais 
do que as mulheres (ABr). 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002365-90.2018. 8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Edital de Citação – Prazo 30 dias. Proc. 1002365-90.2018.8.26.0224. A Drª. Beatriz de 
Souza Cabezas, Juíza de Direito da 4ªVC do Foro de Guarulhos– S/P. Faz Saber a Andrea Cristina 
de Souza RG Nº 205441294, CPF Nº 101.863.548-35, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe 
ação Monitória no valor de R$ 5.863,87. Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 22 de março de 2019 

GRANLEY Indústria e Comércio de Mármores e Granitos LTDA ME, torna publico que
requereu na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Município de Suzano, a Reno-
vação da Licença de Operação, p/ aparelhamento de placas e execução de trabalhos
em mármore, granito, ardósia e outras pedras p/ outros usos, CNAE 23.91-5-03, sito
Av. Dr. Prudente de Moraes, 1212, Vila Amorim- Suzano/SP, processo administrativo
nº 16138/2019.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010516-12.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Henrique Sayuri Fujimoto, CPF/MF Sob Nº 01381125840, RG Nº 76081 
151 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camilia 
na, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 15.021,85, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 
% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de SP.01/10/2019.  

 

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:

WASHINGTON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, nas-
cido em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.419-PARI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (23/01/1984), 
residente e domiciliado Rua Serrana, 1275, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Francisco da Silva e de Edilza Maria Barbosa 
da Silva. DORALICE MORAIS TAVARES PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de reposição, nascida em Goiana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/020.
FLS.185-GOIANA/PE), Goiana, PE no dia nove de agosto de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (09/08/1985), residente e domiciliada Rua Serrana, 1275, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Augusto Pereira e de 
Suzete Morais Tavares.

JOSUÉ MOREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em Itama-
raju, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.126 JUCURUÇU/BA), Itamaraju, BA no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco (17/08/1965), residente e 
domiciliado Avenida Campanella, 1258, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademário 
Aguiar Silva e de Júlia Moreira Silva. CINTHIA DE OLIVEIRA MIRANDA, estado civil 
divorciada, profissão balconista, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/01/1985), resi-
dente e domiciliada Avenida Campanella, 1258, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Tadeu de Miranda e de Vilma de Oliveira Miranda.

FABRÍCIO GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão micro empreendedor, 
nascido em Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais (CN:LV A-047,FLS.123-NOVO CRU-
ZEIRO/MG), Teófilo Otoni, MG no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa 
(14/08/1990), residente e domiciliado Rua Alexandre Dias, 279, Jardim Itapemirim, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Gomes de Souza e de Tereza Lemes de 
Oliveira. BEATRIZ SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida neste Distrito (CN:LV-A-217,FLS.202-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (07/01/1995), residente e domicilia-
da Rua Alexandre Dias, 279, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Patricia Soares dos Santos.

ALEXANDRE GEREMIAS MODESTO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/175.FLS.219V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (02/12/1992), residente 
e domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 203, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alexandre Geremias Modesto e de Angela Aparecida Zabotto. 
VANESSA DA COSTA FERREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/137.FLS.023V BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e seis (14/06/1996), 
residente e domiciliada Rua Serrana, 557, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reynaldo Araujo Ferreira e de Sonia Silva da Costa.

ROGÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta (10/03/1980), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 177, bloco B, aparta-
mento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Nunes dos Santos e de Delzuita Sampaio de Oliveira Santos. GLAUCIA SOARES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/030.FLS.206 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quator-
ze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (14/05/1985), residente e domiciliada 
Rua Alfredo Ricci, 177, bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto dos Santos e de Lucelma Soares 
Oliveira dos Santos.

JONAS MARTINS GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/229.FLS.297-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco (03/08/1995), residente e domiciliado Rua 
Professor Brito Machado, 1550, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Martins Gon-
çalves e de Denise Xavier Borges. NATHALY GABRIELLE DOS SANTOS OLIVEIRA 
GRISOSTI, estado civil solteira, profissão repositora, nascida em Subdistrito Indianó-
polis, nesta Capital (CN:LV.A/279.FLS.165-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (01/12/1999), residente e 
domiciliada Rua Professor Brito Machado, 1550, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nilton de Oliveira Grisosti e de Nadir dos Santos.

ITAMAR MESSIAS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de junho de mil novecentos e setenta e quatro (22/06/1974), residente e domi-
ciliado Rua Porto Xavier, 57, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jose Rodrigues da Silva e de Dalva Messias Rodrigues. AVANÍ BORGES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Manoel Emidio, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/003.FLS.088-MANOEL EMIDIO/PI), Manoel Emidio, PI no 
dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta e oito (14/08/1978), residente e 
domiciliada Rua Osvaldo Orico, 10, bloco 02, apartamento 12, Jardim Santo André, 
Santo André, neste Estado, SP, filha de Pedro Borges Gonçalves e de Santana Mo-
reira da Silva Gonçalves.

ALEXANDRE CARDOSO DA ARAUJO, estado civil divorciado, profissão porteiro, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (13/11/1991), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 285, bloco A, 
apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Leite de Araujo e de Francisca Sales Cardoso. AMANDA DE PAULA SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/210.FLS.297V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (17/09/1994), residente e domiciliada Rua Alayde 
de Souza Costa, 375, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Cardozo Santos e de 
Denise de Paula Oliveira.

FELIPE AUGUSTO AMARO PACHECO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/128.FLS.136-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de junho de mil novecentos e noventa (20/06/1990), residente e domiciliado Rua 
Caxinguelé, 255, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Carlos Augusto Alves Pacheco e de Hebe Aparecida Amaro. SUELLEN DA SILVA 
SOUZA, estado civil solteira, profissão gerente administrativo, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.128-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia cin-
co de setembro de mil novecentos e noventa e um (05/09/1991), residente e domiciliada 
Rua Ana Marques, 37, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo 
Brito Souza e de Elaine Cristina Mendes da Silva Souza.

SILVIO SIQUEIRA PEDRO, estado civil divorciado, profissão operador de caldeira, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e setenta e dois (15/12/1972), residente e domiciliado Rua 
Artur Cadore, 144, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Benedito 
Pedro e de Maria Madalena Siqueira Pedro. DEYSE MARQUES DOS REIS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/175.FLS.102V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e noventa e três (17/05/1993), residente e domiciliada Rua Floco de 
Neve, 137, casa 06, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir dos 
Reis e de Marinez Marques dos Reis.

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão técnico em raio 
X, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-062,FLS.056-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (07/10/1975), 
residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 391, bloco A, apartamento 53, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Fernandes Feria 
e de Edemea da Silva Fernandes Feria. MIRIAM KÊNIA DOS REIS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV-A-058,FLS.289-4º SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizon-
te, MG no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e sete (25/04/1977), 
residente e domiciliada Rua Casa no Campo, 251, bloco B, apartamento 44, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesus Francisco dos 
Reis e de Maria Helena de Carvalho dos Reis.

LUCAS CAIRES DE CAMPOS CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/249.FLS.201V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de abril de mil novecentos e noventa e seis (12/04/1996), residente e domi-
ciliado Rua Onofre Jorge Velho, 120, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Donizete da Conceição e de Andréia Caires de Campos da Conceição. GABRIELA 
SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente social, nascida em Sub-
distrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/224.FLS.157-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de março de mil novecentos e noventa e oito (20/03/1998), residente e domiciliada 
Rua Onofre Jorge Velho, 120, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gil-
berto Alves de Oliveira e de Sebastiana Rosa da Silva.

RODRIGO VALERIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/215.FLS.143 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (23/12/1998), residente 
e domiciliado Rua Olhos Mansos, 43, casa 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Valeriano da Silva e de Silvaneide Maria 
da Silva Barbosa. LARISSA DE JESUS MORAES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/436.FLS.167-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e 
seis (04/07/1996), residente e domiciliada Rua Olhos Mansos, 43, casa 03, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Ramirez 
Moraes e de Gleide Maria Aparecida de Jesus.

CARLOS ALBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Água Preta, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/033.FLS.052-ÁGUA PRETA/PE), 
Água Preta, PE no dia oito de julho de mil novecentos e sessenta e oito (08/07/1968), 
residente e domiciliado Rua Verbos do Amor, 108, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Pedro da Silva e de Maria Ana da 
Silva. JÚLIA GRACIELLY PRINCIPE DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/075.FLS.221-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (14/07/1984), residente 
e domiciliada Rua Verbos do Amor, 108, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Donizete da Silva e de Marta Principe de 
Oliveira Silva.

FABIO SOARES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/096.FLS.295-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (23/12/1982), residente e domici-
liado Rua Manuel Alves da Rocha, 241, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Carlos Soares de Lima e de Maria Luiza Fedele de Lima. SILVIA LETICIA 
VIANA FERREIRA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV.A/104.FLS.035V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de 
mil novecentos e oitenta e oito (12/03/1988), residente e domiciliada Rua Manuel Alves 
da Rocha, 241, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira e 
de Dircélia José Viana.

YURI DIAS DE BRITO FRANKLIM, estado civil solteiro, profissão auxiliar de farmá-
cia, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/274.FLS.250V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e sete 
(06/04/1997), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 139, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Douglas Franklim e de Rannylce Dias de Brito Franklim. MARIA-
NA VOLPI DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/322.FLS.169-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e oito (05/10/1998), residente e domiciliada Rua 
Surucuás, 730, bloco 04, apartamento 22, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Cezar Alves dos Santos e de Ariane Cristina 
Volpi dos Santos.

RAFAEL HENRIQUE JANUÁRIO SANTIAGO, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e oitenta e três (17/08/1983), residente e domiciliado Rua Goiti, 199, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Polia Santiago e de Eliane 
Helena Januário. JAMILE SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão gerente co-
mercial, nascida em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e noventa e três (29/06/1993), residente e domiciliada Estrada 
Sueo Haguihara, 200, torre 2, apartamento 23, Caxangá, Suzano, neste Estado, Suza-
no, SP, filha de Arisvaldo Samuel Pimenta Santos e de Ednalva Nascimento Silva. Copia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado.

VANDERLEI MARTINS, estado civil solteiro, profissão líder de profissão, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.293-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(20/09/1982), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 160, casa 02, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José Neto e de Antonia Albanei-
de Martins. TATIANE RAMOS MACHADO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/146.FLS.037-INDIANÓ-
POLIS/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(11/05/1985), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 160, casa 02, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvia Regina Ramos Machado.

PEDRO PAULO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/005.FLS.183 VILA MARIA/SP), São Pau-
lo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e sete (30/04/1977), residen-
te e domiciliado Rua Jerônimo Tavares, 109, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Rodrigues e de Valdelice de Sousa Rodrigues. 
CARLA VEBER MACHADO, estado civil solteira, profissão biomédica esteta, nascida 
em Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/005.025-CAÇAPAVA DO 
SUL/RS), Caçapava do Sul, RS no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oi-
tenta (17/10/1980), residente e domiciliada Avenida Vitor Manzini, 364, apartamento 02, 
Santo Amaro, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Silva Machado e 
de Iolanda Veber Machado.

MARCOS PAULO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido neste Distrito (CN:LV.A/256.FLS.022 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e seis (28/07/1996), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Catalani, 188, casa B, Jardim Cibele, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Alessandro dos Santos e de Claudineia Ferreira de Araujo. RAFAELA 
SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/004.FLS.229-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de 
dois mil (03/10/2000), residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 188, casa B, Jardim 
Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Santana da Silva e de Lucilene 
Souza Gomes da Silva.

PAULO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão vendedor, nas-
cido em Marialva, Estado do Paraná, Marialva, PR no dia quatro de setembro de mil no-
vecentos e cinquenta e nove (04/09/1959), residente e domiciliado Rua Jucuruçu, 279, 
casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Noel Benedito 
dos Santos e de Aparecida Belarmina dos Santos. APARECIDA PEREIRA, estado civil 
divorciada, profissão motorista, nascida em Mariápolis, neste Estado, Mariápolis, SP 
no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e sessenta e um (24/09/1961), 
residente e domiciliada Rua Jucuruçu, 279, casa 01, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Fiel Pereira e de Maria dos Prazeres Pereira.

EDER APARECIDO CABRAL MARQUES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A 030,FLS.253V-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (27/12/1984), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 176, bloco A, apartamento 
33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osval-
dino Meira Marques e de Vilma Cabral Marques. FABIANA VICENTINO GONÇALVES 
FERREIRA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (21/02/1982), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 176, bloco 
A, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marco Antonio Gonçalves Ferreira e de Maria Inez Vicentino Ferreira.

ROGÉRIO ROCHA SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Mateus, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/011.FLS.116-ECO-
PORANGA/ES), São Mateus, ES no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e cinco (27/02/1975), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, travessa 
Califórnia, 12, A, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdet 
Rocha Santos de Almeida e de Maria Nilza de Almeida. TERESINHA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e nove (25/01/1969), residente e domiciliada Rua Iososuke Okaue, travessa 
Califórnia, 12, A, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dionisio 
de Oliveira e de Rosa Maria de Oliveira.

VALDIR NIERI, estado civil divorciado, profissão agente de organização escolar, nas-
cido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia oito de fevereiro de mil 
novecentos e sessenta e três (08/02/1963), residente e domiciliado Rua Antônio Bruni, 
46, apartamento 32-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Osmar Nieri e de Bonifacia Aparecida Sotto Nieri. MARLUZA GOMES DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Bandeira, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/029.FLS.075V BANDEIRA/MG), Bandeira, MG no dia quinze de 
outubro de mil novecentos e setenta e sete (15/10/1977), residente e domiciliada Rua 
Antônio Bruni, 46, apartamento 32-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Cirino de Almeida e de Ana Gomes de Almeida.

ALEXANDRE DIAS DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão promotor, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-058,FLS.024 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (24/11/1987), 
residente e domiciliado Rua Francisco Vaz, 156, casa 01, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gilvan de Amorim e de Vilma Dias 
de Amorim. TAMARA NASCIMENTO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN;LV-A-175,FLS.069-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e três (17/01/1993), residente e domi-
ciliada Rua Francisco Vaz, 156, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Braulino Soares de Souza e de Izabel de Jesus Nascimento.

WILLERSON TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão operador de telemarketing, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/120.FLS.004-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (30/03/1982), residente e domiciliado Rua Gonçalo Temudo, 143, casa 03, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Benedito Teixeira e de Sirlei Aparecida 
de Oliveira Celestino Teixeira. YASKARA GARCIA MONTEIRO DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
quatro de maio de mil novecentos e noventa (04/05/1990), residente e domiciliada Rua 
Gonçalo Temudo, 143, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdemar Monteiro da Silva e de Angelina de Borba Garcia Monteiro da Silva.

MOISÉS LUCAS MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
montagem, nascido em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/356.FLS.297V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos 
e noventa e nove (24/10/1999), residente e domiciliado Rua José Canavas, 112, Ci-
dade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés de 
Oliveira e de Dirlena da Silva Monteiro de Oliveira. LETÍCIA ANGELO MOREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de CAD, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/390.FLS.201V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de dois 
mil e um (08/02/2001), residente e domiciliada Rua Jaramataia, 40, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Ferreira da Silva e de Rosemeire An-
gelo Moreira da Silva.

FABIANO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, nasci-
do em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/072.fls.042V SUZANO/SP), Suzano, SP no 
dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (14/08/1986), residente e 
domiciliado Rua Doutor Jairo Franco, 312, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Vicente da Silva e de Ivani Silva Santos. SHEILA 
HEDEN DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/167.FLS.055V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e noventa e dois (17/08/1992), residente e domiciliada Rua 
Inácio Jacometti, 239, apartamento 52-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Francisco Heden dos Santos e de Siléia Heden 
dos Santos.

THIAGO FERREIRA DE NOVAIS, estado civil solteiro, profissão analista, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV-A-319,FLS.158V-1º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(07/05/1992), residente e domiciliado Rua Neve da Bahia, 38, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudemiro Ribeiro de Novais e 
de Irandi Ferreira Pinho. IVANISE MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
analista, nascida em Gravatá, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-035,FLS.280 GRAVA-
TÁ/PE), Gravatá, PE no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(09/10/1994), residente e domiciliada Rua Neve da Bahia, 38, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Manoel dos Santos e de 
Maria do Carmo da Silva Sena.

BRENO HENRIQUE ROCHA TRENTINO, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/244.FLS.121V ITAQUERA/SP), Santo 
André, SP no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e seis (04/03/1996), 
residente e domiciliado Rua Sargento Antônio Jorge de Lima, 139, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos Trentino e de Lucimar da Rocha. TAYNA 
LEITE ALVES, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/469.FLS.298-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
outubro de mil novecentos e noventa e sete (09/10/1997), residente e domiciliada Rua 
José Santana, 39, Vila Reis, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jose Nalzon Alves e 
de Maria do Socorro Leite Alves.

RODRIGO THADEU PARPINELLI, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.050-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e cinco (24/03/1995), residente e 
domiciliado Rua José Campos Barreto, 33, casa A, Jardim Paquetá, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Parpinelli e de Tania Maria Pereira da Silva Parpinelli. 
LETÍCIA INOUE BORGES FERREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nasci-
da em neste Distrito (CN:LV.A/314.FLS.212 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de julho de mil novecentos e noventa e oito (03/07/1998), residente e domiciliada Rua 
João Abreu Castelo Branco, 123, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cleber Moreira Ferreira e de Solemar Inoue Borges.

RICARDO LUIS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em 
Ibirité, Estado de Minas Gerais, Ibirité, MG no dia trinta de agosto de mil novecentos e 
setenta e cinco (30/08/1975), residente e domiciliado Rua Alvarens, 90, casa 02, Jardim 
Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Adair Rodrigues. SIMONE MA-
RIA DE CASTRO SILVERIO, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/009.FLS.219-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e setenta e oito (22/10/1978), residente e 
domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 1461, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Carlos Silverio e de Leda Maria de Castro Silverio.

RENATO VASCO JAMBEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar técnico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/130.FLS.199 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de julho de mil novecentos e noventa (17/07/1990), residente e domiciliado 
Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 153, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Nilson Barbosa Jambeiro e de Sueli Vasco Jambeiro. PÂMELA RIBEIRO 
GONÇALVES FONSECA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/115.FLS.166 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove (13/08/1989), residente e domiciliada Rua São Félix 
do Piauí, 275, apartamento 153, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adailson Gonçalves Fonseca e de Roseli Ribeiro Gonçalves Fonseca.

JOSÉ EDVAN DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão operador de empilhadeira, 
nascido em Colonia Leopoldina, Estado de Alagoas (CN:LV.A/014.FLS.232V-COLONIA 
LEOPOLDINA/AL), Colonia Leopoldina, AL no dia dezessete de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e seis (17/12/1986), residente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 1068, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Caetano de Araujo e de 
Luzinete da Conceição. JAQUELINE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de fármacia, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/345.FLS.212-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e nove 
(22/06/1999), residente e domiciliada Rua Facheiro Preto, 1068, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedro da Silva e de Maria José Cândido da Silva.

ROBERSON DA SILVA SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão analista comercial, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/253.FLS.293 1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (06/12/1987), residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 292, casa 05, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Holanda de Siqueira e de Maria Vilma da 
Silva. RODRIGO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/455.FLS.033V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e nove (13/04/1989), 
residente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 35, blc B, apto 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandra Lucia de Lima.

RENATO LUIS DE ANDRADE VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
funcionário público municipal, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/070.FLS.059-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e três 
(13/07/1983), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 670, casa 16, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ari Vieira dos Santos e de Maria do Socor-
ro de Andrade Silva Santos. KARINA APARECIDA MOREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão gerente de RH, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital 
(CN:LV.A/131.FLS.428-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia onze de julho de 
mil novecentos e oitenta e seis (11/07/1986), residente e domiciliada Rua Victório San-
tim, 670, casa 16, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Moreira 
da Silva e de Daurina de Toledo Silva.

PAULO RICARDO DA SILVA ROSSI, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.092-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa (30/06/1990), residente e 
domiciliado Rua Irará, 402, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio da Silva Rossi e de Sandra Maria da Silva 
Rossi. CAROLINE DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/348.FLS.025V-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e dois 
(14/03/1992), residente e domiciliada Rua Irará, 402, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valderci Antonio da Silva e de Geru-
sa Pinheiro de Lima Silva.

VALDERILSON TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/013.FLS.005-PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia dois de junho de mil novecentos e no-
venta e dois (02/06/1992), residente e domiciliado Rua Adelina Patti, 278, casa 01, Vila 
Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Teixeira da Silva e de Crizalva Pureza 
dos Santos Silva. GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
operadora de caixa, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e oitenta (28/04/1980), residente e domiciliada Rua Adelina Patti, 
278, casa 01, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdecy Vasco da Silva 
e de Djanira Moraes da Silva.

TIAGO MOURA MOEN, estado civil solteiro, profissão operador de caixa, nascido em 
Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/041.FLS.209-SANTA TERESA/
ES), Santa Leopoldina, ES no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (19/12/1994), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1010, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Vitor Moen e de Maria Aparecida Moura. LEIDIANE VASCONCELOS ROCHA, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/040.FLS.421 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de abril de mil 
novecentos e noventa e um (11/04/1991), residente e domiciliada Avenida Ernesto Sou-
za Cruz, 1010, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Nonato Nunes Rocha e de Laudeci de Fatima da Silva Vasconcelos.

VILSON GALDINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.170V-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e um (24/12/1991), 
residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 2761, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sinés Francisco dos Santos e de Ivana Galdino da Silva. VITÓRIA CA-
ROLINE MACHADO SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/080.FLS.230 PARELHEIROS/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de dezembro de dois mil (12/12/2000), residente e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 
2761, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Pedreira da Silva e de Eliene 
Cerqueira Machado.

JONATHAN COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/254.FLS.127-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/09/1994), residente e domiciliado Rua Flor da Aurora, 29, Vila Jacuí, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Jorge José Ferreira e de Eliana Maria do Carmo Costa Ferreira. 
PAMELA CRISTINA CARMO COUTINHO, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/221.FLS.257 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (10/03/1995), residente e domiciliada 
Travessa Atabaque, 5, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eve-
raldo Carmo Coutinho e de Alessandra Maria de Jesus.

ALESSANDRO COSTA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão encarregado 
de perecíveis, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e setenta e seis (21/03/1976), residente e domi-
ciliado Rua Ferdinando Ramponi, 87, casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Nilze Costa de Oliveira. SHIRLEY KASUMY YWAMOTO, estado civil divor-
ciada, profissão encarregada, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dois de outubro de mil novecentos e oitenta e três (02/10/1983), residente e domiciliada 
Rua Ferdinando Ramponi, 87, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Carlos Ywamoto e de Sonia Tshiemi Oshiro Ywamoto.

BRUNO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos 
e noventa (01/07/1990), residente e domiciliado Rua Jacobinia, 03, casa 03, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito Mauricio de Almeida e de Elaine 
Luciene de Almeida. ALINE SILVA PADUA, estado civil divorciada, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no 
dia quatro de março de mil novecentos e noventa e dois (04/03/1992), residente e domi-
ciliada Rua Jacobinia, 03, casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Caetano da Silva e de Lorete Maria dos Santos.
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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Política
São Paulo, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br

Como a construção civil 
vai liderar a retomada 
econômica em 2020?

“Uma das alavancas do 
crescimento”. Esta é a 
definição da construção 
civil para o presidente do 
BC, Roberto Campos Neto

De fato, o setor é 
o principal pilar da 
economia não só pela 

importância da moradia e o 
anseio dos brasileiros por 
conquistar o imóvel próprio, 
mas também pela capacida-
de de geração de empregos. 
Esse segmento, que repre-
senta cerca de 10% do PIB 
brasileiro, emprega hoje 2,3 
milhões de pessoas - isso em 
tempos de crise. Em 2020, a 
indústria tem potencial para 
criação de 150 a 200 mil 
postos de trabalho formais.

Além disso, é válido ressal-
tar que apenas 2% do material 
utilizado na construção civil 
é importado. Se analisarmos 
toda a cadeia de produção, as 
indústrias de materiais envol-
vidas, veja quanto emprego 
é gerado, quantas famílias 
colhem os benefícios de um 
setor forte e bem estrutu-
rado! Quando a construção 
civil vai bem, as fábricas têm 
de contratar para atender 
à demanda. Com isso, há 
mais pessoas com renda, 
consumindo mais, fazendo a 
economia se movimentar e o 
país crescer.

Nos últimos anos, a cons-
trução civil vem sendo impul-
sionada por alguns fatores. 
Os principais são a queda na 
inflação e os juros baixos. Isso 
tem um impacto direto no po-
der de compra da população. 
Um imóvel é, geralmente, o 
maior investimento da vida 
de uma pessoa. Se ela não 
tem confiança na economia, 
dificilmente se sentirá segura 
para designar um valor tão 
alto. Por outro lado, se a 
economia for bem e o cenário 
político se estabilizar, o setor 
tem ótimas perspectivas de 
crescimento.

Para que a construção civil 
continue acelerada, é preciso 
manter as políticas de incen-
tivo ao financiamento, não só 
de imóveis, mas de materiais 
também. Em março, a Caixa 
irá lançar uma linha de cré-

dito imobiliário com taxas 
de juros prefixadas. Isso 
significa que antes mesmo de 
fazer um financiamento, você 
já sabe quanto vai pagar no 
final e, assim, pode calcular 
o tamanho da dívida. 

Aquele imóvel tende a 
valorizar? Vai cobrir o valor 
desembolsado? Todas essas 
questões ficarão mais claras. 
Obviamente, também existe 
a possibilidade de os juros 
diminuírem, mas a modali-
dade anima os perfis mais 
conservadores e cautelosos. 
Por outro lado, o setor pre-
cisa se fortalecer diante das 
especulações, que geram, 
principalmente, uma queda 
de emprego muito forte. 

Todos os dias, somos bom-
bardeados com análises 
de mercado que provocam 
receio e impedem que bons 
negócios sejam feitos. Preci-
samos acreditar na constru-
ção, investir na capacitação 
de mão de obra e facilitar 
o acesso à informação. En-
quanto o setor não se atuali-
zar às demandas de mercado, 
continuará perdendo boas 
oportunidades.

Nesse sentido, a Prospecta 
Obras age como uma alia-
da ao desenvolvimento da 
construção civil. Ao fornecer 
informações ao comércio, 
indústrias e construtoras, 
mostramos como o mercado 
está aquecido, as regiões 
em que se encontram as 
melhores oportunidades e, 
assim, damos mais agilidade 
ao setor. É senso comum 
acreditar que “uma obra é 
uma caixinha de surpresas”, 
mas nós não pensamos assim. 

Construir é cálculo, é prá-
tica. Precisamos ter tudo na 
ponta do lápis: qual será o 
investimento inicial e o custo 
total do empreendimento. 

Tudo isso só é possível com 
informações e orçamentos à 
disposição dos clientes. Só 
assim será possível liderar a 
retomada da economia em 
2020!

(*) - É formado em administração 
de empresas pelo Mackenzie e 

fundador das empresas ProAtiva, 
ASAS VR, e Prospecta Obras, 

plataforma de relacionamento do 
segmento de construção civil (www.

prospectaobras.com.br).

Wanderson Leite (*)

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 08/11/19, às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da presença 
da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de 
Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Masayuki Nakazawa, japonês, casado, bacharel em agricultura, 
portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) nº F133550R - DELEMIG/SR/SP, e CPF/ME nº 242.970.928-75, domiciliado na 
cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de Diretor de Operações 
da Companhia, ressaltando-se que a posse ao referido cargo encontra-se condicionada à obtenção da autorização emitida pelo 
Coordenação-Geral de Imigração. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Kazuhiro Miyauchi - Presidente e 
José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi, José Feres Kfuri Júnior, Tadaaki Kurakake, 
Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP n° 644.911/19-0 de 18/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: em 04/10/19, às 09h30, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em virtude da 
presença de Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas aprovaram, por 
unanimidade de votos, a distribuição de lucros acumulados da Companhia, no montante de R$ 1.894.153,00, na proporção de suas 
respectivas participações na Companhia, cabendo: R$ 1.893.963,58 à acionista Marubeni Corporation; e R$ 189,42 ao acionista Tadaaki 
Kurakake. A administração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao pagamento do referido 
valor às acionistas, conforme deliberado. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas:  
Mesa: José Feres Kfuri Júnior, Presidente e Tadaaki Kurakake Secretário. Acionistas - MARUBENI CORPORATION p.p. Tadaaki Kurakake; 
e TADAAKI KURAKAKE. JUCESP n° 577.358/19-4 de 04/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 08/11/19 às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da 
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Os Acionistas aprovaram, por 
unanimidade de votos a indicação do Sr. Masayuki Nakazawa, japonês, casado, bacharel em agricultura, portador da Carteira de Registro 
Nacional Migratório (CRNM) nº F133550R - DELEMIG/SR/SP e CPF/ME sob o nº 242.970.928-75, domiciliado na cidade de São Paulo/SP na 
Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, ficando ressalvado que a posse no referido cargo encontra-se condicionada à obtenção de autorização emitida pela 
Coordenação-Geral de Imigração, nos termos da legislação vigente. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente e Tadaaki Kurakake - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation,  
p.p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake. JUCESP n° 621.926/19-0 de 04/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 10/10/19, às 18h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em virtude da presença 
das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As Acionistas decidiram, por unanimidade 
aprovar a renúncia do Sr. Masayuki Nakazawa, do cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, em razão da carta de 
renúncia apresentada por ele. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinatuas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - 
Presidente e Tadaaki Kurakake  - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake.  
JUCESP nº 611.872/19-5 de 29/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 18/07/19, às 11h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da presença da totalidade 
dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração aprovaram, por 
unanimidade: (i) a eleição do Sr. Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº G085957-U DELEMIG/SR/SP, CPF/MF o nº 013.364.059-02, 
domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de Diretor da 
Companhia, com mandato de 01 ano. O Diretor eleito tomou posse do respectivo cargo, mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio e 
declarara para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres. (ii) diante da deliberação 
anterior, consolidar a composição da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388, SSP/SP e CPF/MF 
nº 035.364.118-94, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP e 
CPF/MF sob o nº 105.600.108-93, designado “Diretor Comercial”; c) Miki Kim, coreana, casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T DELEMIG/SR/SP e 
CPF/MF nº 239.801.778-82, designada “Diretora de Administração e Financeiro”; d) Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº 
G085957-U, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 013.364.059-02, designado “Diretor”, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º 
andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Kazuhiro Miyauchi 
- Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi, Masayuki Nakazawa, José Feres Kfuri Júnior, 
Tadaaki Kurakake, Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP nº 566.857/19-4 de 29/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 23/10/19, às 11h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da 
presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do 
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (i) a eleição do Sr. Sosuke Kobayashi, japonês, casado, bacharel em comércio, 
RNE nº G342877-9, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 800.225.509-76, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, n° 56,  
3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de Diretora da Companhia, com mandato de 01 ano. O Diretor eleito 
tomou posse do respectivo cargo, mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio e declarara para os fins de direito que 
não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres. (ii) diante da deliberação anterior, consolidar 
a composição da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388 SSP/SP e  
CPF/MF nº  035.364.118-94, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de empresas,  
RG nº 18.160.325-1 SSP/SP e CPF/MF nº 105.600.108-93, designado “Diretor Comercial”; c) Miki Kim, coreana, casada, bacharel em 
economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 239.801.778-82 designada “Diretora de Administração e Financeiro”;  
d) Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº G085957-U, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 013.364.059-02, designado 
“Diretor”, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010; 
e, e) Sosuke Kobayashi, japonês, casado, bacharel em comércio, RNE nº G342877-9, DELEMIG/SR/SP, e CPF/MF o nº  800.225.509-76, 
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, 
designado “Diretor”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Kazuhiro Miyauchi - Presidente e José Feres 
Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi, José Feres Kfuri Júnior, Tadaaki Kurakake,  
Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP n° 643.888/19-6 de 17/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em novembro, Bolsonaro, acompanhado por Paulo Guedes, entregou ao presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, as propostas do Plano Mais Brasil.

Para isso, o Congresso 
analisa o Plano Mais 
Brasil, tentativa do 

governo de descentralizar 
o controle do dinheiro e de 
racionalizar gastos, uma das 
prioridades do governo no 
ano legislativo. O plano é 
composto por três propos-
tas que devem ser votadas 
no primeiro semestre e, se 
aprovadas, enviadas para a 
Câmara.

A intenção do líder do 
governo, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
é levar a proposta da Revisão 
dos Fundos, que propõe a 
extinção de todos os fundos 
infraconstitucionais para 
“desamarrar” o dinheiro 
destinado a eles, para vo-
tação no Plenário ainda 
em fevereiro. Em seguida, 
o governo espera que em 
março seja votada a PEC 
que traz um ajuste fiscal 
gradual, com contenção do 
crescimento das despesas 
obrigatórias para todos os 
níveis de governo. Por fim, 
a do Pacto Federativo pode 
ser aprovada no Senado já 
em abril. 

Relator da PEC do Pac-
to Federativo, o senador 

Pacto federativo é prioridades do 
governo e do Congresso em 2020
2020 promete ser o ano em que as relações entre estados, municípios e União podem mudar 
substancialmente

Marcio Bittar (MDB-AC) já 
se mostra favorável à pro-
posta. “Ela promove uma 
verdadeira transformação 
das relações institucionais 
e financeiras entre os entes 
nacionais porque consoli-
da uma cultura fiscal com 
elementos fortes como aus-
teridade, responsabilidade 
e sustentabilidade fiscal”. 

Desde 2018 parlamentares 
se debruçaram sobre novas 
regras de distribuição dos 
recursos arrecadados com o 
leilão de campos do pré-sal, 
ocorrido em novembro. 

No penúltimo dia de de-
zembro, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou a lei 
que prorroga por mais 13 
anos, ou seja, até 2033, o 

início da permissão para as 
empresas usarem créditos 
do ICMS sobre insumos 
(energia elétrica, teleco-
municações e mercadorias) 
não utilizados diretamente 
na produção de bens que 
serão exportados. Não fosse 
a prorrogação, os estados 
sentiriam o dinheiro minguar 
já neste ano (Ag.Senado).
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A cúpula e o edifício do 
Anexo 1 do Senado Federal 
ficarão iluminados de roxo, 
até o próximo dia 31, por 
conta do mês de preven-
ção à hanseníase, doença 
bacteriana popularmente 
conhecida como lepra. A 
campanha foi oficializada 
pelo Ministério da Saúde 
em 2016 e é endossada pela 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD), que 
coordena ações relacionadas 
ao período em todas as uni-
dades da Federação.

Diretor da SBD, o médico 
Egon Daxbacher aponta 
que, por ser tratada como 
“doença bíblica”, ainda exis-
te preconceito quanto aos 
infectados. Os cuidados 
prestados por dermatologis-
tas, contudo, podem impedir 

Cadastro nacional de 
veículos apreendidos

Projeto em análise na Câma-
ra altera o Código de Trânsito 
Brasileiro para prever a criação 
do Cadastro Nacional Único de 
Veículos Apreendidos (Cnuva), 
a fim de identificar e cadastrar 
veículos retirados de circulação 
em razão de infrações de trân-
sito ou recuperados após furto 
ou roubo.

O cadastro deverá reunir, 
pelo menos, os números do 
Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam), da 
placa do veículo e do chassi, 
além de informações sobre o 
ano de fabricação, o modelo e a 
cor do veículo. A ideia, segundo 
o autor da proposta, deputado 
Frei Anastacio Ribeiro (PT-PB), 
é que o cadastro esteja acessível 
para consulta, por qualquer 
cidadão, por meio eletrônico.

“Propomos a adoção de um 
Cadastro Nacional Único de 
Veículos Apreendidos, disponí-
vel para autoridades policiais e 
administrativas, bem como ao 
cidadão comum que perdeu o 
bem”, finalizou. O texto será 
analisado em caráter conclusi-
vo pelas comissões de Viação 
e Transportes; de Segurança 
Pública; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Isenção de Pis/
Pasep e Cofins 
para ração bovina

Projeto em análise na Câ-
mara dos Deputados reduz 
a zero as alíquotas da con-
tribuição para o Pis/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre 
rações e suplementos para 
alimentação bovina. Segun-
do o texto, a medida não se 
aplica às vendas a varejo e 
seguirá normas definidas pela 
Secretaria da Receita Federal. 
Autor da proposta, o deputado 
Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) 
explica que no fim de 2010 o 
governo concedeu exonera-
ção do Pis/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre as cadeias 
produtivas de aves e suínos, 
deixando de fora o segmento 
de bovinos, caprinos, ovinos 
e aquicultura. “O Sindicato 
Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sin-
dirações) constatou que a 
desoneração para as rações 
bovinas poderia aliviar o 
custo na produção de carne 
bovina e do leite”, sustenta. 
O PIS e o Pasep alimentam o 
Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), que paga bene-
fícios como o abono salarial 
e o seguro-desemprego. A 
Cofins é destinada a financiar 
a previdência social, a saúde 
e a assistência social  (Ag.
Câmara).

Texto permite que os crimes de estupro e feminicídio possam 
ser julgados a qualquer tempo.

Proposta apresentada 
pela senadora Rose de 
Freitas (Pode-ES) torna 
imprescritíveis e ina-
fiançáveis os crimes de 
feminicídio e estupro. 
Aprovada pelo Senado 
tem como objetivo “redu-
zir a possibilidade de fuga 
de assassinos de mulhe-
res”. Se for aprovada na 
Câmara, a alteração na 
Constituição fará com que 
suspeitos de feminicídio e 
estupro possam ser inves-
tigados a qualquer tempo, 
independentemente da 
data em que o crime foi 
cometido. 

O texto também impede 
o pagamento de fiança para 
o livramento condicional do 
acusado. Pela lei brasileira, 
feminicídio é o homicídio 
cometido contra mulheres 
por razões da condição de 
sexo feminino, motivado 
por violência doméstica 

Proposta torna imprescritíveis e 
inafiançáveis feminicídio e estupro
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ou discriminação à condição 
feminina. Atualmente, esse 
tipo de crime prescreve após 
20 anos.

O texto vigente da Cons-
tituição Federal estabelece 
que o racismo e a ação de 
grupos armados contra o 
Estado são inafiançáveis, 
imprescritíveis e sujeitos a 

pena de reclusão. A ad-
missibilidade da proposta 
será analisada pela CCJ. 
Caso seja aprovada, será 
analisada por comissão 
especial constituída espe-
cificamente para esse fim. 
Em seguida, será votada em 
dois turnos pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Cúpula do Senado é iluminada 
como alerta contra hanseníase

que uma pessoa acometida 
transmita a bactéria a ou-
tras. “Quanto mais rápido 
as pessoas identificarem a 
hanseníase, maior a chance 
de prevenir novos contágios 
e, principalmente, de evitar 
sequelas”.

Entre os efeitos mais co-

muns da doença estão defor-
midades nas mãos e nos pés 
e até perda de visão. Sinais 
como manchas e caroços 
pelo corpo e dormência em 
membros devem ligar o aler-
ta e fazer qualquer um ir ao 
médico. A OMS aponta que 
o Brasil registra uma média 
de 25 mil casos da doença 
por ano, tendo ultrapassa-
do 30 mil em 2011. Esses 
números colocam o país 
como o segundo país com 
maior incidência da doença, 
atrás apenas da Índia (Ag.
Senado).
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Especial

Janeiro
Apaixonados por montanhas têm uma ocasião de ouro 

para visitar os vales de Fiemme e de Fassa, no Trentino-
-Alto Ádige, extremo-norte da Itália. Em 26 de janeiro, esses 
vales dos Alpes italianos recebem a Marcialonga di Fiemme 
e Fassa, prova de esqui de fundo que percorre um trajeto 
exuberante de 70 km, atraindo profissionais e amadores. O 
percurso atravessa bosques, vilarejos de montanha e picos 
nevados no coração das Dolomitas. Também é possível 
percorrer o trajeto com raquetes de neve, aproveitando a 
paisagem com calma.

Fevereiro
Madri recebe entre 7 e 23 de fevereiro o “Gastrofestival”, 

evento com cursos de culinária, degustações em museus, 
livrarias e cinemas e jantares preparados por chefs estre-
lados. O festival é uma ótima ocasião para visitar a capital 
espanhola e descobrir o Mercado de São Miguel, templo 
gastronômico da cidade.

Março
Parma, no norte da Itália, é um destino ideal durante 

todo o ano para quem ama arte, teatro, gastronomia e 
livros. A cidade é capital italiana da cultura em 2020 e, até 
dezembro, realizará mais de 400 eventos, entre mostras, 
espetáculos teatrais, shows e aulas de culinária.

2020 do turismo: 
Uma viagem 
para cada 

mês do ano

Exposições, festivais, eventos esportivos, shows, vilarejos a serem descobertos: 
são muitas as razões para arrumar as malas e desbravar o mundo em 2020. 

Confira abaixo uma lista de destinos para cada mês do ano

Abril
Flandres, na Bélgica, ce-

lebra em 2020 o mestre da 
pintura flamenga Jan van 
Eyck (1390-1441) com uma 
exposição no Museu de Be-
las Artes de Gent. A mostra 
ficará em cartaz entre 1º de 
fevereiro e 30 de abril e con-
tará com obras-primas pro-
venientes de toda a Europa.

Maio
Os Estados Unidos fes-

tejam neste ano os quatro 
séculos da chegada dos “pais 
peregrinos”, os primeiros in-
gleses protestantes emigra-
dos para a América do Norte, 
que cruzaram o Atlântico no 
navio Mayflower. Entre 14 e 
19 de maio, o Charlestown 
Navy Yard, em Boston, re-
cebe o festival “Mayflower 
Sails 2020”, regata histórica 
que terá uma réplica do navio.

Junho
A cidade croata de Rijeka é uma das capitais europeias 

da cultura em 2020, sucedendo a italiana Matera, e con-
tará com um intenso calendário de eventos ao longo do 
ano. A programação inclui uma mostra de obras juvenis 
de Gustav Klimt (1862-1918).

Julho
A outra capital europeia da cultura em 2020 é Galway, 

na costa ocidental da Irlanda. Destino concorrido entre 
jovens e sede de importantes eventos gastronômicos, a 
cidade realizará entre 13 e 26 de julho o “Arts Festival”, que 
invadirá ruas e praças com espetáculos de teatro, música, 
dança e exposições.

Agosto
Se você ama viagens longas e ricas em experiências 

culturais, Pequim celebra seus 600 anos de história com 
a abertura extraordinária do Jardim de Qianlong, antigo 

palácio situado dentro da 
Cidade Proibida e tombado 
pela Unesco como Patri-
mônio da Humanidade. A 
construção abriga quatro 
pátios e 27 pavilhões e es-
truturas, cujos interiores 
permanecem praticamen-
te intactos desde a época 
imperial.

Setembro
No primeiro fim de se-

mana do mês, o Vale do 
Loire, na França, organiza 
passeios gastronômicos 
pelos vinhedos de Nantes, 
Angers, Saumur e Blois. 
Além de descobrir castelos 
e palácios campestres, os 
visitantes podem degustar 
renomados vinhos e produ-
tos locais, em roteiros que 
duram cerca de três horas.

Outubro
No dia 20 de outubro, Dubai inaugura a primeira Exposição 

Universal no Oriente Médio, que terá como tema o slogan 
“Conectando mentes, criando o futuro”. A cidade é um dos 
lugares mais futuristas do mundo e está na vanguarda em 
termos de arquitetura e novas tecnologias, característica 
que será reforçada pela Expo 2020. O evento reunirá pa-
vilhões de dezenas de países e atrairá milhares de turistas 
para Dubai até 10 de abril de 2021.

Novembro
Ravenna, a cidade dos mosaicos e que abriga os restos 

mortais de Dante Alighieri (1265-1321), recebe entre 6 e 
15 de novembro a “Trilogia do Outono”, festival que alterna 
três peças no palco do teatro que carrega o nome do maior 
poeta italiano.

Dezembro
A Lapônia finlandesa se torna um destino ideal no mês 

de Natal, com suas renas, paisagens nevadas e a Casa do 
Papai Noel, situada em Rovaniemi. Outras atrações im-
perdíveis são excursões em trenós elétricos ou puxados 
por huskies e uma visita ao Museu Arktikum, dedicado à 
cultura do Grande Norte (ANSA).

Designed by Freepik
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: ADOLFO GILIOLI NETO, de nacionalidade brasileira, profissão dentis-
ta, estado civil solteiro, nascido em Jacarezinho - PR, no dia (19/10/1971), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Adolfo Gilioli Filho e de Darci Peru-
gine Gilioli. A pretendente: DANIELA DUARTE, de nacionalidade brasileira, profissão 
farmacêutica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/03/1979), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alberto Neri Duarte e 
de Lucia Maria Poli Duarte.

O pretendente: EDER VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administra-
tivo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/05/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Amara Vieira da Silva. 
O pretendente: JURANDIR ESEQUIEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão atendente de farmácia, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(08/02/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Bernardino 
Severiano da Silva e de Mauria Santana da Silva.

O pretendente: WESLEY LORENZONI OTERO, de nacionalidade brasileira, profissão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/07/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Rogério Pereira 
Otero e de Magali Aparecida Lorenzoni Otero. A pretendente: BRUNNA CRISTINE DA 
SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (11/01/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Mario Juvencio Ferreira e de Roseli Rocha da Silva.

O pretendente: RENILDO LIMA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/12/1975), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mariete Lima Oliveira. A pretendente: 
MARIA LUCIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, 
nascida em Candeias - BA, no dia (08/10/1953), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Maria José de Lima.

O pretendente: ROBSON SALUTI, de nacionalidade brasileira, profissão administrador de 
empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/05/1978), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Saluti e de Marlene dos 
Santos Saluti. A pretendente: DEISE DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão 
psicóloga, estado civil divorciada, nascida em Osasco - SP, no dia (02/03/1976), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Clarice de Moraes.

O pretendente: IAGO PAULINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de sistemas - TI, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(29/11/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José João 
da Silva e de Edileuza Paulino da Silva. A pretendente: AMANDA BRITO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de classe, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (25/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Edilson Jose da Silva e de Gilmara de Brito.

O pretendente: DANIEL ALVES DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/07/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Estevão Carlos Gonçalves de 
Miranda e de Almerinda Alves de Miranda. A pretendente: ANA CAROLINA MARINHO 
LUZ, de nacionalidade brasileira, profissão consultora de vendas, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (15/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Luz Neto e de Maria de Fátima Marinho.

O pretendente: RICARDO MITSUHIRO KOIKE, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/02/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ikuo Koike e de Yumiko Koike. 
A pretendente: MONIQUE BANDEIRA OTHERO, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/02/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Othero e de Girlene 
da Silva Bandeira Othero.

O pretendente: LEONARDO ALVES MÜLLER, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/01/1998), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Edgar Müller e de Carla Graziela 
Alves Müller. A pretendente: STEFANIE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão estagiária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/03/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Paulo Santos 
da Silva e de Rosilene Felix Pereira.

O pretendente: DANIEL ZALEWSKI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil divorciado, nascido em Santo André - SP, no dia (03/08/1979), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Antonio Pereira 
dos Santos e de Nadia Zalewski dos Santos. A pretendente: CLÁUDIA REIS LIBONARI, 
de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nascida em Osasco 
- SP, no dia (08/11/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Alceu Libanori e de Maria Cleonice dos Reis.

O pretendente: MARCELO LIMA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de enfermagem, estado civil divorciado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 
(19/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Domin-
gos de Jesus Cruz Oliveira e de Maria José Lima. A pretendente: REGINA CELI ALVES 
CABRAL, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil divorciada, 
nascida em Monteiro - PB, no dia (05/09/1980), residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Amaro Sobrinho e de Maria de Fátima Alves Sobrinho.

O pretendente: MARCOS ERNANDIO DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em Ouricuri - PE, no dia (12/02/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eudalio Alves de 
Oliveira e de Maria José da Silva Oliveira. A pretendente: MARCIANE PORTELLA DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida 
em Descanso - SC, no dia (08/02/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Artur Portella de Lima e de Ivanilde Portella de Lima.

O pretendente: ADEMIR GONÇALVES SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro mecânico, estado civil divorciado, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 
(06/06/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo 
Soares e de Francisca Gonçalves Soares. A pretendente: LUCIMARA SILVA DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (08/04/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz de Souza e de Luzia Silva de Souza.

O pretendente: VINICIUS MUNIZ DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/04/1989), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Denis de Amiranda e de 
Andrea Muniz Jose. A pretendente: VANESSA CRISTINE MACIERI, de nacionalidade 
brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (12/11/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Jose Macieri e de Marisa Dias Durval Macieri.

O pretendente: LUIZ MIGUEL SCHINCARIOL LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, 
profissão auditor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/07/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Renoel Aparecido Lou-
renço e de Valdeni Schincariol Lourenço. A pretendente: WANESSA DA SILVA SORATO, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista de crédito, estado civil solteira, nascida 
em Mandaguari - PR, no dia (08/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Dimas Sorato e de Eunice Barreto da Silva Sorato.

O pretendente: CARLOS FERNANDO RIEG, de nacionalidade brasileira, profissão 
vendedor, estado civil solteiro, nascido em  Santa Rita do Passa Quatro - SP, no dia 
(17/07/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Carlos Rieg e de Maria Georgina Fernandes Rieg. A pretendente: SANY PEREIRA DA 
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro, estado civil 
solteira, nascida em Senhor do Bonfim - BA, no dia (19/07/1989), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista dos Santos e de Maricleide 
Pereira da Silva.

O pretendente: ANDERSON BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Timbaúba - PE, no dia (24/11/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edielson Guedes da 
Silva e de Andreia Barbosa da Silva. A pretendente: ANDRIELI GOMES DE FRANÇA, 
de nacionalidade brasileira, profissão costureira, estado civil solteira, nascida em Belo 
Jardim - PE, no dia (18/07/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Natalício Luiz de França e de Vera Lúcia Gomes de França.

O pretendente: ROBERTO CARLOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão operador de máquinas, estado civil solteiro, nascido em Oteiros, Lagarto - SE, no 
dia (05/03/1966), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de João 
Ferreira Sobrinho e de Erivalda Benicio dos Santos. A pretendente: GREYCE BECHIN, 
de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (20/07/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Walter Antonio Bachin e de Cleuza Bassica Bachin.

O pretendente: FRANCISCO ORION FERREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, 
profissão confeiteiro, estado civil solteiro, nascido em Mucambo - CE, no dia (06/10/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Ari Lourenço 
Gomes e de Marlene Ferreira Nascimento Gomes. A pretendente: MARIA NATALIA SILVA 
SENA, de nacionalidade brasileira, profissão embalador, estado civil solteira, nascida em 
Sobral - CE, no dia (01/08/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Francisco Antonio Camelo de Sena e de Maria da Conceição Brito da Silva.

O convivente: MÁRCIO NARDI PERA, de nacionalidade brasileira, profissão especia-
lista em sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/04/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Gilbio Pera e de 
Maria Lindalva Nardi Pera. A convivente: SORAIA SILVA BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, profissão administradora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (10/08/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Severino Claro Barbosa e de Celia Maria Silva Barbosa.
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

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 FERREIRA CONCEIÇÃO, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Conceição e de Rute Ferreira 
Conceição. A pretendente: RENATA ELLEN DE SOUZA OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hilario Roberto de Oliveira e de 
Ivanete Apolinario de Souza Oliveira.

O pretendente: SANDRO DIEGO VENTURA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Sandro Ventura da Silva e de Josefa 
dos Santos Ventura da Silva. A pretendente: FERNANDA NONATO SOUZA, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adauto Santos Souza e 
de Alice Nonato da Silva Souza.

O pretendente: CLEITON RIBEIRO E SILVA, profissão: analista de faturamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Giovanini Moreira e Silva e de Maria de Fatima 
Ribeiro e Silva. A pretendente: ANNE CAROLYNNE FRANCISCA DOS SANTOS 
GRAIA, profissão: analista de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Valmir dos Santos Graia e de Creusa Francisca dos Santos.

O pretendente: JORGE ALBERTO DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1956, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Luiz dos Santos e de Emilia Alberto 
dos Santos. A pretendente: MARIZETE MARIA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1962, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio José da Silva e de Luzia Maria da Silva.

O pretendente: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, profissão: montador ótico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Rodrigues da Silva e de Maria das Graças 
Rodrigues da Silva. A pretendente: ANDRESSA MEIRELLES ALVES, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Mariozam Alves 
e de Irene Meirelles Alves.

O pretendente: CELÍ GUEDES DE SOUZA, profissão: borracheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 25/02/1948, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Patricio Guedes de Souza e de Orfina Ferreira de Couto. A 
pretendente: ENIZETE PEREIRA DA SILVA, profissão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Jitaúna, BA, data-nascimento: 23/05/1952, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS DE JESUS, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Helena de Lourdes de Jesus. A pretendente: ANDRESSA 
BOTTON FREIRE, profissão: consultora de atendimento, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Edna Botton Freire.

O pretendente: ANDRE LUIZ COELHO CAVALCANTE, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves Cavalcante e de Valdete 
Coelho dos Santos. A pretendente: VIVIANE CRISTINA BORGES, profissão: analista 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
03/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wederson Barbosa 
Borges e de Cintia Cristina Borges.

O pretendente: RAFAEL ROBERTO GARCIA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Robson Roberto Garcia e de Margarete de Souza Garcia. 
A pretendente: GABRIELA FALBO DE SOUZA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Miranda de Souza e de Cristiane Falbo.

O pretendente: MARCO AURÉLIO FIDELIS DE OLIVEIRA, profissão: garçon, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Matupá, MT, data-nascimento: 07/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Fidelis de Oliveira e de Mariza de Lara 
Oliveira. A pretendente: CAROLINE SANTOS TELES, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/09/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Renilton de Sousa Teles e de Jubeneide Santos 
Teles.

O pretendente: GIOVANNI DE LIMA GONÇALVES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reginaldo Santos Gonçalves e de 
Helenice Jesus de Lima. A pretendente: WIVIANY COSTA CARDOSO DOS SANTOS, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Cardoso dos Santos e de Geralda Maria Costa.

O pretendente: THIAGO DE SOUZA DA SILVA, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de Luciana de Souza 
Santos. A pretendente: ANGELA STEFANE DOS SANTOS DE SOUZA, profissão: 
aux. de higiene, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos de Souza e 
de Genilda Angelo dos Santos de Souza.

O pretendente: COLLINS NWABUEZE MMEREOLE, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lagwa-Nigeria, data-nascimento: 27/07/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francis Mmereole e de Agnes Mmereole. 
A pretendente: ADRIANE SOARES DE VASCONCELOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/2001, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amaro Leandro Lima de Vasconcelos e de 
Rosevânia Soares Ferreira.

O pretendente: JOSÉ ALDO DO NASCIMENTO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jataúba, PE, data-nascimento: 20/12/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Mariano do Nascimento e de Auta 
Josefa da Conceição. A pretendente: AGUINALRA MARIA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 03/12/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco da Silva e de Maria Moura da Silva.

O pretendente: EDEVALDO DE SOUZA, profissão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 05/02/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Francisco de Souza e de Maria Correia dos Santos. A 
pretendente: JESUITA ALVES CORREIA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jussari, BA, data-nascimento: 28/07/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de João Dias Correia e de Gildete Alves Cordeiro.

O pretendente: EDIMILSON DE MORAES, profissão: técnico em química, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valter de Moraes e de Vania Maria das Graças 
de Moraes. A pretendente: CRISTINA TEIXEIRA, profissão: op. de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carmem Lúcia Teixeira.

O pretendente: RICARDO FINK, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1978, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Roberto Fink e de Maria Agda da Silva Fink. A pretendente: MARINETE 
RAMOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/08/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cesar 
Roberto Ramos e de Maria Salete Duarte.

O pretendente: ALEX FRANK SATO CRUZ, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de David Cruz e de Maria de Nazareth Cruz. A pretendente: SELMA 
BARBOSA FERREIRA, profissão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaíba, 
PE, data-nascimento: 02/02/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Barbosa Ferreira e de Maria Nelci Ferreira.

O pretendente: SERGIO PETRONCARE, profissão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 26/02/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alcides Petroncare e de Marinete Silva Petroncare. 
A pretendente: ELAINE MATOS CRUZ, profissão: designer de sobrancelhas e maq, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Capoeiras, PE, data-nascimento: 29/07/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira da Cruz e de Helena de Matos Cruz.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA ARAUJO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Carlos da Silva e de Solange da Silva 
Araujo. A pretendente: LILIANE SILVA LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Vieira Lima e de Socorro Samuel Silva.

O pretendente: CARLOS JOSE DE SOUZA BARBIERI, profissão: gerente de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Jose Barbieri  e de Vaudeci 
Rodrigues de Souza. A pretendente: RAQUEL SILVERIO, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Silverio e de Claudete Urbano Silverio.

O pretendente: NEILSON DE SOUZA TAVARES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sete Lagoas, MG, data-nascimento: 02/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Tavares dos Santos e de Maria Arlete 
Souza Santos. A pretendente: THATIANE HONORATO MUNIZ DA CRUZ, profissão:, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Olivio Muniz da Cruz e de Fatima 
Honorato da Cruz.

O pretendente: BRUNO MUNIZ SILVA, profissão: aux. de logistica, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Renato Silva e de Marcia Aparecida Muniz Silva. A pretendente: 
BIANCA MENDONÇA ANAMI, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Aracaju, SE, data-nascimento: 28/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Michele Mendonça Anami.

O pretendente: EVERTON DA SILVA SANTOS SOUZA, profissão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Santos Souza e de Cleonice 
da Silva. A pretendente: ALESSANDRA ROQUE DE FREITAS, profissão: auxiliar 
de pedidos, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 
10/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Euripedes de Freitas e 
de Creonice Batista Buzzetto.

O pretendente: ANTONIO AMISTERDAN BEZERRA JUNIOR, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Amisterdan Bezerra e de 
Joanira Queiroz Bezerra. A pretendente: LEILAINE GOMES BATISTA, profissão: 
fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Jose Batista e 
de Angela Maria Gomes Batista.

O pretendente: ADRIANO BARBOSA BRAZ, profissão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Elias Braz e de Isaura Soares Barbosa 
Braz. A pretendente: ALINE GONÇALVES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manaces Pereira da Silva e de Maria Cristina 
Gonçalves da Silva.

O pretendente: GILSON CLEIDE DIAS FONTES, profissão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: José da Penha, RN, data-nascimento: 06/12/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sandoval Ferreira Fontes e de Francisca 
Dias Fontes. A pretendente: MARLY MARIA DA SILVA, profissão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Marilac, MG, data-nascimento: 22/03/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gumercino Honório da Silva e de Nelcina Maria 
da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS THOME TEX, profissão: mestre de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Thome Tex e de Ana Maria Umbelino 
dos Santos. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
31/12/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ubiratan Oliveira Lima e 
de Joana D' Arc de Brito Lima.

O pretendente: RENAN PERES RODRIGUES, profissão: farmâceutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Peres Rodrigues Junior e de Esmeralda 
Marta Silva Peres Rodrigues. A pretendente: CATHARINA ANDRADE FRÓES SERRA 
TOLEDO, profissão: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Anderson Serra Toledo e de Príscila Andrade Fróes.

O pretendente: BRENO ARAUJO RAMIRES, profissão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rogério Manoel Ramires e de Elaine de Araujo 
Primo. A pretendente: ELLEN NARDI DOS SANTOS, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alan Santos de Oliveira e de Priscila 
Aparecida Nardi.

O pretendente: MAURÍCIO SILVA LOPES, profissão: desenhista técnico eletrico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauri Lopes e de Maria Eneide Pereira da Silva 
Lopes. A pretendente: PRISCILA RAQUELLA, profissão: aux. academico, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanderlei Raquella e de Edilaine Aparecida 
Raquella.

O pretendente: LUAN FEITOZA DA SILVA, profissão: assistente de departamento 
pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucimario Feitoza da Silva e de 
Maria Silvaneide Feitoza da Silva. A pretendente: INGRID RAFAELLE NOVAIS DE 
SOUZA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Everaldo de 
Souza e de Edneia Rosa de Novais Souza.

O pretendente: ALEXANDRE COELHO TEOFILO, profissão: gerente de oficina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre de Sousa Teofilo e de Luciamara de 
Brito Coelho. A pretendente: DÉBORA MÔNICA DE OLIVEIRA SANCHES, profissão: 
arrumadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
03/04/1996, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Francisco Antonio da 
Cruz Sanches e de Luciene Oliveira Sanches.

O pretendente: JOÃO LUIZ ABDO, profissão: soldador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 28/02/1958, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Abdo e de Maura Dias Abdo. A pretendente: 
ROSA HUHATFI DARWICHE, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1959, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jamil Hussein Darwiche e de Mariam Daher.

O pretendente: LUCAS NASCIMENTO PEREIRA, profissão: técnico de 
telecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/05/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Alberto 
Pereira e de Analice Eduardo do Nascimento. A pretendente: THAYNA GUIMARÃES 
ALEXANDRE, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celio 
Jose Alexandre e de Elisangela Guimarães Souza Alves.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, profissão: técnico de fibra optica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricarte Gomes de Souza e de Ana 
Pereira Lima. A pretendente: PRISCILA MAFALDA GOMES PIRES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wagner Gomes Pires e de Claudiana 
Mafalda.

O pretendente: WELLINGTON CLAUDIO VIEIRA GUIMARÃES, profissão: assistente 
financeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Malacacheta, MG, data-nascimento: 
06/07/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Maria Vieira 
Guimarães e de Ana Maria Vieira Guimarães. A pretendente: THAIS APARECIDA 
DE LIMA, profissão: analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Galdino de Lima e de Dirce Monteiro de Souza Lima.

O pretendente: ALBERTO PAULO SANTOS OLIVEIRA, profissão: técnico em telefonia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 22/10/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Severino de Oliveira e de Marinalva 
Santos Macêdo. A pretendente: JERLANE AMORIM VELOSO, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 01/06/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel da Silva Veloso e de Dulce 
Amorim Veloso.

O pretendente: CARLOS ANDRE LIVIERI VIEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Andre Mussi Vieira e de Adriana Cristina 
Livieri Vieira. A pretendente: LUISA OLIVEIRA DE ALMEIDA SOARES, profissão: 
escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Cristiano Soares 
e de Virginia Oliveira de Almeida.

O pretendente: AMAURY DUQUE DA SILVA FILHO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amaury Duque da Silva e de Maria dos Santos. A 
pretendente: ALDACÍ RAMOS DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 24/01/1961, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Severino Alves da Silva e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: JÂNIO PEREIRA CARVALHO, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Carlos Chagas, MG, data-nascimento: 19/01/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gerosina Pereira Carvalho. A pretendente: IVANETE 
PEREIRA DE SOUZA, profissão: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Pedro Pereira de Souza e de Verdiana Moreira de Souza.

O pretendente: WELLINGTON SANTOS FERREIRA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jonas Ferreira e de Rosilene Ribeiro dos Santos 
Ferreira. A pretendente: MARY ELLEN LOPES, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 13/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro 
Aparecido Lopes e de Elizete de Souza Lopes.

O pretendente: MARCELO ALVES DOS SANTOS, profissão: farmcêutico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Domingos Francisco dos Santos e de Creuza 
Alves de Oliveira Santos. A pretendente: KARINA CAVALCANTE NUNES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/10/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Claudio Lordélo Nunes e de 
Sofia Rita Cavalcante.

O pretendente: SAMUEL SAMPAIO PATRÍCIO SANTOS, profissão: auxiliar operacional 
de cafete, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/04/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Santos e de 
Josileide Sampaio Patrício Santos. A pretendente: BEATRIZ DA SILVA SOUZA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/04/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alcino Justino de Souza 
e de Lucia de Fatima da Silva Souza.

A pretendente: EDNA LEMOS DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Nanuque, MG, data-nascimento: 12/05/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmar de Souza e de Lenita Lemos de Souza. A 
pretendente: ANA MARIA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP.

O pretendente: EMERSON ABILIO DA ANUNCIAÇÃO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Abilio da Anunciação e de Maria Lucia 
Cassiano da Anunciação. A pretendente: ALINE SILVA OLIVEIRA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 17/02/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio José de Oliveira e de Francisca Herbene 
da Silva Oliveira.

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA ASSIS, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 01/06/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaz Soares de Assis e de Aparecida 
Donizete de Oliveira Assis. A pretendente: GABRIELA LONIGRO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Antonio Lonigro e de Edilma 
Maria da Silva Lonigro.

O pretendente: FELIPE ALVES MOREIRA, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 29/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Alves Moreira e de Rosenilda 
Cavalcante Alves. A pretendente: ROSANA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Pimentel de Santana e de Sebatiana dos Santos Santana. Es
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Oficial Interina)

O pretendente: WEMISON JOSÉ CLARINDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/06/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo José da Silva e de Edilma Maria da Silva Clarindo. 
A pretendente: CASSIA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/12/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rildo da Silva Lins e de Elisabete Apolinário de Oliveira.

O pretendente: GUSTAVO FRAGOSO DA PAIXÃO, estado civil solteiro, profissão proteti-
co, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ronaldo da Paixão e de Solange Fragoso da Paixão. A preten-
dente: NATHALIA ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sebastião Alves dos Santos e de Erika Rosa de Oliveira dos Santos.

O pretendente: GLEYDSON DIAS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (14/07/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Ivete Dias. A pretendente: IRANEIDE BRAGA DE ALCANTARA, estado 
civil solteira, profissão operadora de tele atendimento, nascida em Sento Sé, BA, no dia 
(30/03/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Hildo 
de Alcantara e de Palmira Braga de Alcantara.

O pretendente: LUIZ CARLOS RODRIGUES ROSSI, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/08/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Rossi e de Luzinete Ro-
drigues Zeferino. A pretendente: JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/01/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista da Silva e de Maria 
Cesarina Gomes Nascimento da Silva.

O pretendente: MARCOS RODRIGUES LIMA, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudomiro Rodrigues Lima e de Jandira Lima. A pretendente: 
ELIDI SANTOS DAS NEVES, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/03/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de João David Santos das Neves e de Vera Lucia dos Santos.

O pretendente: MAURICIO MARCONDES FILOMENO, estado civil divorciado, profissão 
ferramenteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1971), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Nilson Filomeno e de Mercedes Maria Marcondes Filome-
no. A pretendente: CÉLIA NATALIA MIETTO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ulisses Mietto e de Cleide Natalia Pinto.

O pretendente: FELIPE SANTOS ROCHA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
tecnico em telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Rocha Almeida e de Juliana 
Cristina Santos de Freitas. A pretendente: ALINE DE OLIVEIRA ELOY, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1993), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Evaldo Eloy e de Ione de Oliveira Cezario.

O pretendente: LEANDRO NUNES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Herivelto Fortunato de Sousa e de Rosangela Nunes Conceição. 
A pretendente: THAÍS SILVA MIRANDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Neilson Miranda e de Maria Cristina de Andrade Silva.

O pretendente: HARLLEN AMARAL COSTA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Costa da Cruz e de Vilma dos Santos Amaral. 
A pretendente: BRUNA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Limeira da Silva e de Sandra Andrade dos Santos.

O pretendente: JOSÉ COLENTINO BARBOSA, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em Vila de Acaiaca, MG, no dia (10/09/1957), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Emiliano Barbosa e de Carmen Fernandes 
Barbosa. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA BOTELHO AGUIAR, estado civil divorciada, 
profissão autonoma, nascida em Engenheiro Pires Albuquerque, MG, no dia (18/01/1963), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Deodoro Vieira de 
Aguiar e de Etelvina Botelho de Aguiar.

O pretendente: WILLIAM ANDERSON LÔBO DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão 
operador de maquinas, nascido em Barra, BA, no dia (15/01/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Otaviano de Aquino e de Maria da Glória Lôbo. 
A pretendente: MARIZETE LEITE TODÃO, estado civil solteira, profissão ajudante geral, 
nascida em Barra, BA, no dia (28/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Daniel de Souza Todão e de Domingas Febrônio Leite.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS BORGES, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos dos Santos Borges e de Sandra Roseli Lourenço. A 
pretendente: BRUNA CRISTINA BORGES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Suzano, SP, no dia (26/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sandra Regina Borges.

O pretendente: VALDOMIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Arapiraca, AL, no dia (22/07/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Alexandre da Silva e de Maria José Ferreira. A pretendente: ELIANE 
DA ROCHA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Lagoa da Canoa, AL, 
no dia (27/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Rocha dos Santos e de Iraci Alves da Silva.

O pretendente: ERIVALDO ALVES COSTA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/12/1959), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelina Alves Costa. A pretendente: RAILDA PEREIRA 
CAMPOS, estado civil solteira, profissão acompanhante de idosos, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/10/1959), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Lazaro José Pereira Campos e de Maria Ribeiro Pereira Campos.

O pretendente: JOSE EVANILDO AVELINO DE MEDEIROS, estado civil divorciado, 
profissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1981), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Felix Antonio de Medeiros e de Creuza 
Avelino da Silva. A pretendente: JENIFER SERAFIM BARRADA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão autonoma, nascida em Suzano, SP, no dia (14/05/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Ferreira da Silva e de Maria 
da Conceição Serafim Barrada.

O pretendente: FELIPE RAMOS HERNANDEZ, estado civil solteiro, profissão lider de 
varejo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Del Pilar Ramos Hernandez. A pretendente: GISELE 
EMANOELE RODRIGUES FREITAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Ferreira Freitas e de Osmina Rodrigues da Cruz.

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/12/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Heli Raimundo de Souza e de Rilha Oliveira Loiola. A pretendente: 
QUÉZIA EMÍDIO SILVA DUARTE, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Januária, MG, no dia (24/11/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antônio José Duarte da Silva e de Rosemeire Emídio Silva Duarte.

O pretendente: ALLAN FERNANDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão garçom, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Fernando José de Souza e de Maria Iraides Lopes Pereira. A 
pretendente: LAYSA GABRIELLE ARCANJO DE JESUS PEREIRA, estado civil sol-
teira, profissão garçonete, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues Pereira e de 
Maria José Arcanjo de Jesus.

O pretendente: TIAGO MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Antonio da Silva e de Geni Maria de Oliveira Marques. A 
pretendente: DENISE GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes de Souza e de Terezinha Gomes de Souza.

O pretendente: IVO SILVA VIEIRA, estado civil viúvo, profissão pedreiro, nascido em 
Gentio de Ouro, BA, no dia (17/05/1958), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Dias da Silva e de Gomercinda Vieira da Silva. A pretendente: RUTH 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(03/10/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Simião 
de Oliveira e de Maria José da Silva.

O pretendente: MARCELO SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão lavador 
quimico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/06/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marciso de Jesus e de Rosilene Jose da Silva. A preten-
dente: LETICIA OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jailson da Silva Ferreira e de Adely Vieira Oliveira Ferreira.

O pretendente: ERICK FERNANDO MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
mecanico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ivair Aparecido Silva e de Rosana Aparecida Martins. A 
pretendente: LETÍCIA NUNES NERES, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (21/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Milton Ferreira Neres e de Nair Aparecida Neres.

O pretendente: WILLIAN DE LIMA LEITE, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Batista Leite e de Valéria Cristina de Lima Leite. A pretendente: 
RAQUEL TELES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão autonoma, nascida em 
Santo Amaro, BA, no dia (17/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Reginaldo Freitas da Silva e de Jocilene Santos Teles.

O pretendente: FABIANO PACIELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/12/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Pereira dos Santos e de Ismenia da Silva 
Pacielo. A pretendente: BRUNA DE JESUS BRILHANTE, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1991), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Clber Braga Brilhante e de Ana Lucia 
Santas de Jesus Brilhante.

O pretendente: REGINALDO GOMES, estado civil solteiro, profissão cobrador de onibus, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Francisco Gomes e de Maria Irene Gomes. A pretendente: 
ANDREIA MELGAÇO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/04/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Nascimento e de Maria Vitoria Melgaço Nascimento.

O pretendente: ALAN DA CRUZ ROCHA, estado civil solteiro, profissão eletricista de 
autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Carlos Rocha e de Adriana Aparecida da Cruz. A 
pretendente: THALITA FARIA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão secretaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rizonilton Silva Conceição e de Rosangela Diniz Faria Conceição.

O pretendente: RAMON KAÍQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Oliveira e de Nilsa dos Santos. 
A pretendente: DANIELE IRACEMA DE AQUINO, estado civil solteira, profissão acessora, 
nascida em Panelas, PE, no dia (08/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Bezerra de Aquino e de Iracema Angelina de Lima.

O pretendente: BRUNO DE CASTRO NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Uilson Antunes Nogueira e de Lideneis Moreira Castro. A 
pretendente: LETICIA SOUZA MOREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1993), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Freitas Moreira e de Ligia Silva de Souza Moreira.

O pretendente: EBERTON DOS SANTOS SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são autonomo, nascido em Santo André, SP, no dia (10/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Souza da Silva e de Ivone Ferreira dos 
Santos. A pretendente: BIANCA DE OLIVEIRA AVELINO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcial Moreira Avelino e de Maria Marlete Avelino.

O pretendente: FRANCISCO CLIFF BARDOTH DIAS, estado civil solteiro, profissão co-
merciante, nascido em Piracuruca, PI, no dia (17/06/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Socorro Anália de Sales Dias. A pretendente: 
DEBORA FREIRE SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Antonio dos Santos e de Patrocinia Maria de Sa Freire Santos.

O pretendente: WELLINGTON OLIVEIRA PAIXÃO, estado civil solteiro, profissão 
biomedico, nascido em Caculé, BA, no dia (07/09/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edvar Paixão e de Edite da Silva Oliveira. A pretendente: 
JULIANE CRISTINA ROCHA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (22/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jurandir Alves da Rocha e de Joana Moura dos Santos Rocha.

O pretendente: SAMUEL LUCAS VENANCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (23/05/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Zacarias da Silva e de Maria das Graças 
Venancio. A pretendente: CLEISIANY APARECIDA SANTOS RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Cambuquira, MG, no dia (09/10/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Regina dos Santos Rodrigues.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO MARREIRO DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão encarregado de limpeza, nascido em Macau, RN, no dia (04/10/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Marreiro da Silva e de Maria 
da Conceição da Silva. A pretendente: BÁRBARA GONÇALVES DA COSTA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Nova Cruz, RN, no dia (07/08/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Ronaldo Bezerra da 
Costa e de Esmeraldina Gonçalves da Silva Costa.

O pretendente: JOSE RICARDO FLORENCIO, estado civil divorciado, profissão meta-
lurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jose Florencio e de Maria da Natividade Vieira 
Florencio. A pretendente: CLEIDIANA PEREIRA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Itabuna, BA, no dia (18/06/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cosme Merencio Silva e de Maria das Graças Pereira Silva.

O pretendente: EVERTON SANTOS PIRES REIS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Fernandes Reis e de Gislaine Santos Pires Reis. A 
pretendente: KETELES DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cozinha, nascida em Maceió, AL, no dia (05/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Barbosa da Silva e de Andreia Batista do Nascimento.

O pretendente: RENAN MENDES BOTYRIUS, estado civil solteiro, profissão suporte em TI, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sergio Botyrius e de Ana Maria Mendes da Silva Botyrius. A pretendente: 
CAROLINE DE SOUSA CARVALHO, estado civil solteira, profissão analista financeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas de Carvalho e de Maristela Luisa de Sousa.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS TAVARES, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jose Pedro Tavares e de Creusa de Fatima 
Santos Tavares. A pretendente: LIDIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
securitaria, nascida em Guarulhos, SP, no dia (13/04/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aurisvaldo Jose dos Santos e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: DANILO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Pereira da Silva e de Silvaneide Santos da Silva. 
A pretendente: JESSICA TAVARES FRANCO, estado civil solteira, profissão tecnica de 
atendimento, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (29/03/1993), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Gonçalves Franco e de Valquiria 
da Conceição Tavares.

O pretendente: RICARDO DA SILVA LEANDRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Leandro e de Ideilde da Silva Leandro. 
A pretendente: EDIONE FERREIRA SOARES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São José da Safira, MG, no dia (23/04/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Cassimiro Soares e de Regina Paz Ferreira Soares.

O pretendente: LUCAS DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão lavador de carro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Pedro de Lima Filho e de Rosemeire Aparecida da Silva Lima. 
A pretendente: BEATRIZ ALVES ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudinez de Jesus Rocha e de Michelle Passareli Alves.

O pretendente: LUÍS GUSTAVO BATISTA, estado civil solteiro, profissão assistente 
admninistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Aparecido Batista e de Sonia Maria de 
Oliveira Batista. A pretendente: ANTONIA FLAVIA FERREIRA BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão autonoma, nascida em Tuntum, MA, no dia (28/08/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Climenes Ferreira Barbosa.

O pretendente: FÁBIO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auditor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (03/07/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Gerson Inácio da Silva e de Alaide Dias da Silva. A pretendente: ELAINE 
MOURA BANDEIRA, estado civil solteira, profissão analista de comunicação, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Barbosa Bandeira e de Rosimeire Nascimento de Moura Bandeira.

O pretendente: JAILSON DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Caém, BA, no dia (09/12/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Maria de Souza e de Arlinda Maria dos Santos Souza. A 
pretendente: DANIELE CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Teresina, PI, no dia (03/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sebastiana Regina dos Santos.

O pretendente: EDILSON BERTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Natanael Bertino da Silva e de Izabel Alves da Silva. A pretendente: 
EDNA CALIXTO FRANCISCO, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em 
Santa Amélia, PR, no dia (14/08/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Francisco e de Maria Helena da Silva Francisco.

O pretendente: PAULO RUBENS FARIAS CARDOZO HUHN, estado civil solteiro, 
profissão agente comunitário de saúde, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1991), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Cardozo Huhn e de 
Marlene Neres Farias Huhn. A pretendente: THAIS FERREIRA QUEIROZ, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ivanildo Queiroz 
e de Maria Jose Ferreira Queiroz.

O pretendente: DAVI GONÇALO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Gonçalo Ferreira e de Maria do Carmo Sampaio da 
Costa. A pretendente: CINTHIA DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/08/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Cordeiro de Souza e de 
Santa Alice de Oliveira Souza.

O pretendente: GILBERTO ANTONIO LUIZ SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Luiz Silva e de Marinalva Santana da Silva. 
A pretendente: THAÍS SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio Rosa de Carvalho e de Vanda Márcia Pinto 
de Carvalho.

O pretendente: SHIRLY CALIXTE, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido 
em Nord Ouest, Port de Paix Republica do Haiti, no dia (08/04/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Siméon Calixte e de Aziene Jean 
Baptiste. A pretendente: DÉBORA LOPES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Miranda de Souza e de Solange Lopes 
de Oliveira Souza.

O pretendente: EDILSON DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
instalador de acessorios, nascido em Tapiramutá, BA, no dia (16/08/1967), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Graciliano Francisco dos Santos e de 
Epifania Maria de Jesus Santos. A pretendente: ROMILDA GOMES DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em Nova Londrina, PR, no dia (29/05/1964), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Gomes da Silva 
e de Antonia Batista dos Santos.

O pretendente: RIVALDO SOUSA SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cortador, nascido em Santa Cruz do Piaui, PI, no dia (23/08/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Epitácio Vitalino da Silva e de Rita de Cássia de 
Sousa Santos. A pretendente: RENATA MARIA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Manoel do Nascimento e de Maria Luiza da 
Silva.

O pretendente: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em Suzano, SP, no dia (07/01/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Luiz de Oliveira e de Fatima Aparecida Teixeira 
de Oliveira. A pretendente: BRUNA BARBOSA CAJUEIRO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (30/05/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Sergio Fontes Cajueiro e de Maria Celia 
Barbosa Cajueiro.

O pretendente: JOSÉ VITOR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Maria da Silva e de Ana Maria da Silva. A pretendente: 
THALIA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (02/10/2000), residente e domiciliada nes-
te distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Teodoro Pereira Junior e de Viviana 
Crispim da Silva.

O pretendente: MAXUEL SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcos Lopes de Almeida e de Sonia Regina da Silva. A pretendente: 
ELAINE CRISTINA PEREIRA DUTRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Taboão da Serra, SP, no dia (01/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Valdira Pereira Dutra.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: NAILSON JOSÉ DE ARAUJO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel de Araujo e de Maria 
de Jesus Araujo. A pretendente: MARCIA REGINA MONTEIRO DA SILVA, profis-
são: pedagôga, estado civil: divorciada, naturalidade: Mairinque, SP, data-nascimento: 
01/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira 
da Silva e de Natalicia Monteiro 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

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

Para começar o ano 
bem, importante 
o empresário 
organizar sua 
empresa, levantando 
seu passivo, 
estipulando metas, 
planejando o ano de 
forma consciente e 
consistente

O primeiro  passo é 
ter em mãos um 
orçamento detalha-

do do ciclo operacional de 
seu negócio, com recei-
tas, custos e despesas de 
cada ano. Caso não  haja 
dinheiro para pagar todas 
as dividas de uma vez só, 
cabe ao empreendedor dar 

Eduardo Moisés

A importância do Planejamento Financeiro Empresarial
preferência àquelas que tem 
piores condições de negocia-
ção, juros e multa moratória 
mais elevadas.

É importante sempre lem-
brar que as dívidas minam 
todo o lucro da empresa. 
Logo, além de um bom plane-
jamento, é imprescindível 
fixar uma boa reserva para 
não correr o risco de se auto 
sabotar ao assumir emprés-
timos que talvez não possam 
ser honrados futuramente.

Ainda sobre traçar um bom 
planejamento, é imperioso 
o estabelecimento de metas 
que a empresa visa alcançar 
a curto, médio e longo prazo, 
tudo com base na avaliação 
da condição financeira da 
empresa. Essa meta funcio-

nará como um norte para o 
futuro da empresa e nela vi-
rão estabelecidos prazos e os 
colaboradores responsáveis 
por cada parte do que fora 
planejado.

Para o sucesso do plane-
jamento, é indispensável 
o acompanhamento dos 
resultados, o qual deve ser 
realizado mensal e minu-
ciosamente. Acompanhar 
relatórios mensais e utilizar 
KPIs — indicadores de per-
formance — para medir os 
resultados são passos fun-
damentais para direcionar 
melhor as ações e estratégias 
da empresa.

Organizar e padronizar um 
método de registro para 
as contas a pagar e que 

devem ser recebidas é um 
dos passos mais importantes 
no processo de planejamen-
to empresarial financeiro, 
pois possibilitará o acompa-
nhamento do capital e da saú-
de econômica da empresa. 
É imprescindível monitorar 
cada lançamento para perce-
ber como as finanças estão 
caminhando. Esse processo 
possibilita fazer projeções 
das entradas e saídas de 
recursos com mais precisão, 
além de entender o progresso 
com o passar dos meses.

Ademais, acompanhar de 
perto o planejamento financei-
ro facilitará na identificação de 
falhas e reajustes, o que dará 
mais tempo para implementar 
mudanças necessárias no con-

trole dos recursos econômicos 
da companhia.

Importante também que 
ao fazer seu planejamento 
financeiro, o empresário 
crie diferentes hipóteses, 
com situações que possam 
ocorrer ao longo do ano, 
ficando preparado para im-
previstos, estabelecendo 
metas tangíveis para conter 
gastos, alavancar as receitas 
mensais e outras ações.

Por fim, para a elabora-
ção de um planejamento 
empresarial financeiro é 
fundamental criar um plano 
de ação, no qual constarão 
as tarefas que precisam ser 
realizadas a fim de melhorar 
a situação da empresa, como 
ação recomendada,  cronogra-

ma de execução e prazos e 
possíveis soluções para evitar 
problemas na sua execução.

O importante é salientar 
que não importa o porte da 
empresa, para ter sucesso 
e alavancar seu negócio, 
cabe ao empresário estabe-
lecer metas reais, fazer seu 
planejamento financeiro e 
organizar seus colaborado-
res, dando meios para que 
consigam cumprir as metas 
e prazos fixados. 
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