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Mídias sociais: profissões na área

@Para quem iniciou o ano buscando por uma oportu-
nidade de emprego ou deseja ingressar em uma nova 

carreira, uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, divulgada 
este mês, dá os caminhos que prometem ser promissores em 
2020. E profissões com atuação em mídias sociais figuram 
na lista, alcançando, inclusive, o primeiro lugar. No topo do 
ranking, aparece a função de gestor de mídias sociais, que é 
responsável pela imagem, relacionamento e engajamento da 
empresa contratante nos canais digitais. Entre 2015 e 2019, 
a procura por essa profissão cresceu, anualmente, 122%. 
Para atuar nela, é necessário ter conhecimentos sólidos 
em marketing digital e mídias sociais, além do domínio em 
ferramentas como Adobe Photoshop e Illustrator. As áreas 
que mais contratam pessoas com essa expertise são a de 
publicidade e marketing com ligação com mídias online e 
internet de modo geral.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Lenda do Deserto
A Ford está dando os retoques finais no seu próximo lan-

çamento global, um SUV totalmente novo mas que carrega 
muita tradição: o Bronco. Pouco conhecido dos brasileiros, 
o veículo se tornou um ícone 4x4 nos EUA durante as três 
décadas em que foi produzido, de 1966 a 1996. Nascido como 
SUV compacto, com chassi próprio, o Bronco tornou-se um 
SUV grande nas quatro gerações seguintes, derivado das 
picapes Série F. Off-road de raiz, com concepção robusta, 
três portas e outras características únicas, ele teve a produ-
ção em encerrada no ano-modelo 1997, abrindo espaço no 
portfólio da marca para os SUVs familiares de quatro portas.  

  Leia a coluna completa na página 3

A troca de domicílio 
fiscal como meio 
de planejamento de 
sucessão na Holding 
Familiar

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 8

Os pequenos negócios que 
foram excluídos do Simples 
Nacional em 2019 têm mais 
alguns dias de prazo para re-
gularizarem suas pendências 
e fazerem uma nova adesão ao 
regime. Até o próximo dia 31, 
os pequenos negócios que não 
tenham débito com a Receita 
Federal ou a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional 
podem voltar a fazer parte do 
Simples. O prazo também se 
aplica aos empresários inte-
ressados em aderir ao regime 
pela primeira vez. 

Ao optar por esse modelo, 
o empresário tem a oportuni-
dade de pagar oito tributos, 
entre municipais, estaduais e 
federais, de uma única vez, re-
duzindo os custos tributários. 
Os empreendedores também 
ficam livres de obrigações 
acessórias com vencimentos 

Faltam dez dias para pequenos 
negócios aderirem ao Simples

distintos, reduzindo a bu-
rocracia para administrar o 
negócio.

De acordo com a Receita, 
enquanto não terminar o 
prazo para solicitar a opção 
pelo Simples Nacional, o con-
tribuinte poderá regularizar 
as pendências que impedem 
a entrada no regime. O deve-
dor tem a opção de realizar 

o pagamento à vista, abater 
parte da dívida com créditos 
tributários ou parcelar os dé-
bitos em até cinco anos com o 
pagamento de juros e multa. 

Se o contribuinte tiver o 
pedido de reinclusão no Sim-
ples aprovado, a empresa será 
readmitida no regime com 
data retroativa a 1º de janeiro. 
As principais irregularidades 

que levam à exclusão do Sim-
ples, segundo a Receita, são a 
falta de documentos, exces-
so de faturamento, débitos 
tributários, parcelamentos 
pendentes ou o exercício 
pela empresa de atividades 
não incluídas nesse regime 
de tributação.

Para empresas em início de 
atividade, o prazo para a soli-
citação é de 30 dias contados 
do último deferimento de ins-
crição (municipal ou estadual, 
caso exigível), desde que não 
tenham decorridos 180 dias 
da data de abertura constan-
te do CNPJ (para empresas 
abertas até 31/12/2019) ou 60 
dias (para empresas abertas 
a partir de 01/01/2020). Todo 
o processo de adesão é feito 
exclusivamente pela internet, 
por meio do Portal do Simples 
Nacional (AI/Sebrae).

“Célula T”
Um grupo de investigadores da Universidade de Cardiff, no País de 

Gales, encontrou um novo tipo da “Célula T” - responsável pela defesa 
do organismo contra ameaças desconhecidas, como vírus e bactérias 
- que poderá atacar e destruir a grande maioria dos tipos de câncer. 
A descoberta foi publicada na revista científica Nature Immunology e 
ainda não foi testada em doentes (RTP/ABr).

Davos 2020
“É evidente que a estratégia da equipe econômica é buscar investimentos 

fora do Brasil e criar uma agenda internacional mais forte. 2019 foi um 
ano de ajustes, e acho que o governo conseguiu transmitir essa mensagem 
para o público externo. Isso foi o que impediu que a equipe fosse, de fato, 
buscar recursos no exterior. O Brasil vai agora para a rua com subsídios 
muito mais fortes do que poderiam ter ido ano passado”, aponta William 
Teixeira, head de renda variável da Messem Investimentos.  

Nova pneumonia
China e países próximos estão adotando medidas para conter a 

nova pneumonia que atinge o país, oriunda da região central, no 
momento em que milhões de chineses começam a viajar, por ocasião 
das férias do Ano Novo Lunar, ameaçando estender a doença. A an-
siedade aumentou depois de o especialista do governo chinês Zhong 
Nanshan ter revelado que o novo tipo de coronavírus, que causa 
infeções respiratórias em seres humanos e animais, é transmissível 
entre seres humanos (RTP/ABr).  

Eu sou Dev

O contribuinte poderá regularizar as pendências que impedem 
a entrada no regime.
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Como transformar a experiência 
do cliente no cenário atual 

Poucas horas depois do 
discurso de Greta Thunberg 
em Davos, o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
chamou ontem (21) ativistas 
ambientais de “profetas da 
desgraça”. Em seu pronuncia-
mento no Fórum Econômico 
Mundia, o magnata defendeu 
os combustíveis fósseis e a 
desregulamentação da econo-
mia, contrariando mensagem 
disseminada por Thunberg e 
ambientalistas mundo afora.

“Precisamos rejeitar os pere-
nes profetas da desgraça e suas 
previsões do apocalipse”, disse 
Trump. Horas antes, a ativista 
sueca, que estava na plateia, 
havia acusado os governos 
de não fazerem “nada” para 
combater as mudanças climá-
ticas. Aqueles que denunciam 
um aquecimento global fora 
de controle são os “herdeiros 

dos tolos adivinhos de hoje”. 
Apesar disso, Trump anunciou 
a adesão dos EUA a um projeto 
de plantar 1 trilhão de árvores 
contra a crise climática.

O presidente também fez 
propaganda do petróleo e do 
gás americanos e reiterou que 
os Estados Unidos não precisam 
mais ‘importar energia de nações 
hostis’. “Nossos aliados europeus 
não ficariam mais vulneráveis se 
usassem o vasto fornecimento da 
América”, declarou.

Trump chegou em Davos no 
mesmo dia em que o Senado 
inicia o processo de impeachment 
contra ele por abuso de poder e 
obstrução do Congresso. O julga-
mento deve terminar ainda em 
janeiro, e uma condenação é im-
provável, já que isso exige o apoio 
de dois terços dos senadores (67 
de 100), e os republicanos contam 
com maioria (53) (ANSA).

Trump chama 
ambientalistas de 

‘profetas da desgraça’

Trump discursa 
no Fórum 

Econômico 
Mundial de 

Davos, na 
Suíça.

Revolução nos bancos

PIB cresceu 0,8%
O PIB cresceu 0,8% no trimestre 

encerrado em novembro de 2019 na 
comparação com o trimestre findo 
em agosto daquele ano. O dado é 
do Monitor do PIB, divulgado ontem 
(21) pela FGV. O PIB cresceu 1,9% 
na comparação com o trimestre 
encerrado em novembro de 2018 e 
1% na taxa acumulada em 12 meses. 
Considerando-se apenas o mês de 
novembro, o PIB teve altas de 0,3% na 
comparação com outubro de 2019 e de 
1,6% em relação a novembro de 2018.

Já não é novidade para ninguém que 
o consumidor atual, especialmente o 
millennial, busca comodidade e facilidade 
acima de tudo. A segurança, embora 
considerada, é um pressuposto, e não 
um diferencial. 

E quando olhamos o mercado atualmente, 
em que pesem as novas opções e experi-
mentações, o perfil médio dos serviços não 

fez a jornada digital completa. Eles são muito 
dependentes ainda de processos tradicionais 
como ligações telefônicas, tokens e até visitas 
a caixas eletrônicos e agências, deixando a ex-
periência ainda não tão amigável como poderia 
ser. Além disso, de forma geral, os serviços são 
muito padronizados, dando pouca margem a 
personalizações.    Leia na página 6
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LGPD: uma preocupação 
ou uma oportunidade ? 

Em agosto de 2020 
entrará em vigor a 
chamada LGPD (Lei 
Geral de Proteção 
de Dados) que visa 
organizar e proteger 
as pessoas físicas da 
má utilização das 
informações relativas 
a nossas vidas

Habilmente, muitos 
profissionais têm se 
aproveitado deste 

novo mundo “digital”, ainda 
desconhecido por grande 
parte dos gestores de em-
presas, da mesma maneira 
que ocorreu em 2000 com 
o bug do milênio. Tenho 
assistido a vários vídeos e 
palestras onde costumeira-
mente são abordados o tema 
das altas penalizações, por 
não conformidade e o quan-
to é exaustivo montar um 
processo para se adequar a 
essa nova legislação. 

Nossa LGPD foi basea-
da na similar GDPR, que 
regulamenta a proteção 
de dados na Europa, que 
segundo uma pesquisa da 
DLA Piper aplicou cerca 
de 60.000 advertências por 
infrações à lei, mas cerca de 
apenas 100 multas aplicadas 
em quase um ano de estudo.

Se a informação é o “novo 
petróleo” claro que precisa-
mos definir como extrair, 
refinar e distribuir esse 
novo combustível da nova 
economia. 

Em seu livro Homo Deus, o 
famoso escritor e professor 
de história, Yuval Harari, 
nos conta sobre o estudo 
realizado com 86.200 vo-
luntários concluindo que 
com 150 likes, um algoritmo 
de uma rede social pode 
conhecer mais de nossos 
comportamentos do que 
membros de nossa família; 
com 300 likes mais do que 
nossos maridos e esposas. 
Além deste estudo, fatos 
como os que aconteceram 
com as eleições americanas 
e a Cambridge Analítica com 
suspeitas de manipulação 
de dados confirmam a ne-
cessidade de se organizar 
todo esse novo petróleo. 

Sabemos o quanto nos 
aborrece receber uma cha-
mada não autorizada de 
“robôs” de call center aos 
finais de semanas, tentando 
oferecer um novo plano de 
telefonia ou um lançamento 
de um novo empreendi-
mento imobiliário. Mas o 
que aconteceria se nossos 
informes de saúde caíssem 
em mãos de seguradoras?  
Você estaria de acordo? Vai 
muito além de um aborreci-

mento, existe um sério risco 
à nossa privacidade. 

Essa é a responsabilidade 
que nossas empresas terão 
que se preocupar, pois os 
dados são considerados 
“pessoais”, portanto, per-
tencentes às pessoas. Para 
se adquirir, tratar e utilizar 
esses dados, temos que ter 
uma autorização expressa 
das pessoas (ou outras nove 
alternativas regulamenta-
das na Lei). Já que é um 
bem e não nos pertence, 
temos de cuidar para não 
serem roubadas, mal utili-
zadas ou manipuladas sem 
a autorização das pessoas, 
assim mesmo como se fôs-
semos um banco de dados 
pessoais. 

Temos que nos preparar, 
como fizemos para seguir as 
leis trabalhistas ou fiscais, e 
não é um caos implementar. 
Ainda dá tempo e é bem 
mais simples do estão nos 
vendendo. Claro que é tra-
balhoso, como toda nova 
legislação em um mundo 
pouco conhecido, mas o 
resultado é uma vantagem 
competitiva pouco explo-
rada. 

Seguindo com a analogia 
de combustível, as em-
presas que conseguirem o 
consentimento das pessoas 
e zelarem como um patri-
mônio podem ter uma van-
tagem competitiva única. 
Imaginem o quanto podere-
mos desenvolver produtos e 
serviços mais customizados, 
individualizados agregando 
muito mais valor. Não te-
remos que concorrer com 
empresas comprando banco 
de dados sobre as pessoas 
por alguns reais no centro da 
cidade. Teremos em mãos 
não um combustível, mas 
uma mina de ouro.

Por essa razão devemos 
nos debruçar sobre a LGPD 
como uma oportunidade 
de se diferenciar, crescer 
e buscar maior retorno em 
nossos produtos e serviços. 
Claro que o medo nos move, 
e por isso, muita gente “ven-
de” o medo das penalidades, 
mas eu prefiro vender a 
oportunidade. Estar em 
conformidade com as Leis 
é obrigação de todos, mas 
encontrar um viés para fazer 
com que nossas empresas 
cresçam é ainda mais im-
portante. 

Em um mundo em trans-
formação digital, temos que 
estar atentos às oportuni-
dades que possam estar 
vindo em formas distintas 
das tradicionais, como em 
forma de regulamentação, 
por exemplo. 

 
(*) - É CEO da Be Compliance.
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Empresas modernas serão, cada 
vez mais, empresas de software

Elemar Júnior (*)

A Tesla ultrapassou o valor de 
mercado das americanas GM e 
Ford juntas, fazendo, inclusi-

ve, com que o CEO de outra gigante, 
a alemã Volkswagen, se pronunciasse 
indicando que é necessário recuperar 
o tempo perdido. Afinal, segundo 
ele, para atender os anseios dos in-
vestidores não basta excelência na 
produção de automóveis, é necessá-
rio ter tecnologia como competência 
central.

O governo brasileiro também parece 
estar correndo para se atualizar com 
os novos tempos. Para isso, passou a 
permitir que o pagamento de impostos, 
antes restritos aos grandes bancos, 
agora, também passe a ocorrer em 
Fintechs. Nessa mesma levada, vemos 
o Nubank, pioneiro em prestação de 
serviços financeiros, sem agências fí-
sicas e totalmente digital, comprando 
uma empresa de referência, a Pla-
taformaTec, “apenas” para absorver 
seu time técnico - indiscutivelmente 
qualificado.

Iniciativas de transformação digital 
parecem estar, finalmente, deixando as 
discussões de planejamento estratégico 
e ganhando espaço no dia a dia de boa 
parte das organizações.

O IDC aponta que, em 2021, os gastos 
com nuvem vão ultrapassar o montante 
dos 530 bilhões de dólares. Tudo isso, 
permitindo a conexão entre pessoas, 
dados e processos de maneira inédita.

No ano passado, 2019, o Google 
atingiu a supremacia quântica em 
um supercomputador, resolvendo em 
apenas 200 segundos um problema 
que seria superado, pelo computador 
mais potente disponível hoje, em 10 
mil anos. Ainda não se sabe quando 
esta tecnologia estará disponível no 
mercado. Mas ela, seguramente, exigirá 
profunda revisão na forma como faze-
mos as coisas - inclusive no que trata 
de segurança.

Falando em segurança, a LGPD - Lei 
Geral de Proteção aos Dados, Lei nº 
13.709/2018 -, prevista para entrar 
em vigor a partir do próximo mês de 
agosto, também parece estar tomando 
rumos de implantação. Mesmo que já 
seja aceita a ideia de uma eventual 
prorrogação, esta não deverá ser muito 
longa em virtude, inclusive, da rotina 
de escândalos envolvendo vazamentos 
de dados.

A impressão 3D está se aproxi-
mando de um estágio interessante 
de maturidade. Ainda nesse ano, 
acreditamos, será possível verificar 
alguns dos seus impactos, sobretudo 
sobre a indústria logística. Afinal, 
quem irá continuar aceitando cus-
tos de armazenamento e transporte 
extremamente altos em lugar de 
produção, local, sob demanda?

As inteligências artificiais, ainda 
vistas por muitos como parte de obras 
de ficção, estão se popularizando. As 
assistentes pessoais, nos celulares, 
estão ficando cada vez mais úteis. Além 
disso, já é possível perceber claramente 
a utilização da tecnologia em serviços 
de atendimento ao consumidor, análise 
e prescrição. Parece que o mercado 
aprendeu a obter valor tangível desta 
novidade e está ansioso em ampliar 
seu uso.

A conectividade também está avan-
çando a passos largos. As redes 5G 
devem ser a próxima grande novi-
dade entre os dispositivos móveis e 
têm potencial para redefinir a forma 
como transmitimos informações. Ve-
locidades sem precedentes abrirão 
possibilidades para construção de 
novas soluções tecnológicas realmente 
inovadoras.

Empresas de varejo e meios de paga-
mento, finalmente, estão começando 
a competir em escalas relevantes com 
as gigantes mundiais. Há dúvidas do 
quanto nosso tropicalismo será sufi-
ciente para sustentar as posições das 
grandes marcas nacionais frente a 
eficiência e agressividade das gigantes 
Amazon e Alibaba.

Modelos de negócios exponenciais, 
tão associados à capacidade de pro-
cessamento, armazenamento e co-
nectividade, que há décadas crescem 
excepcionalmente, devem se proli-
ferar e exigir revisões, cada vez em 
menos tempo, das nossas regulações 

e da forma como gerenciamos nossas 
empresas e carreiras. No passado re-
cente, acompanhamos o embate entre 
aplicativos de mobilidade urbana e 
serviços tradicionais, como os táxis 
por exemplo. É certo que novos em-
bates ocorrerão em 2020, entretanto, 
esses terão resoluções cada vez em 
menos tempo - veja-se o mais recente 
caso entre o aplicativo Buser com as 
tradicionais empresas de transportes 
intermunicipais.

2020 deverá ser o ano em que os 
benefícios da inovação digital - in-
cluindo a indústria 4.0, inteligência 
de dados e outras evidências de 
transformação - devem transbordar 
as fronteiras das grandes empresas 
e ocupar as agendas de organizações 
de todos os portes atuações. Nunca, 
planejamento e execução eficiente 
foram tão vitais. Nunca priorizar foi 
tão importante.

Empresas modernas são, cada vez 
mais, empresas de software. Nunca 
ficou tão evidente a necessidade de mé-
todo e metas. Por um lado, é necessário 
aproveitar os easy wins rapidamente. 
Mas, não é responsável adotar postura 
apenas reativa.

Jack Welck, o lendário CEO da GE, 
ensina que as mudanças podem ser 
o oxigênio para o crescimento das 
empresas. Por outro lado, podem 
ser a causa mortis daquelas que 
não consigam mudar na velocidade 
necessária.

2020 será acelerado e não há motivos 
para não acreditar que as oportunida-
des irão se multiplicar. Não é aceitável 
que a restrição para o crescimento 
esteja “dentro de casa”.

(*) É CEO da empresa a ExímiaCo e especialista com 
mais de 20 anos de experiência em arquitetura de 
software e desenvolvimento de soluções com alta 

complexidade ou de alto custo computacional. Tem 
como expertise o desenvolvimento de estratégias 

para a inovação.

2020 acaba de começar e já dá sinais de que será um ano acelerado
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Scanner portátil

@O Artec Spider, scanner 3D portátil, pesa apenas 850 gramas e é 
ideal para aplicação em produções em massa, design industrial 

e controle de qualidade, especialmente na captura de objetos com 
geometria complexa. Suas especificações permitem a produção de 
grande número de modelos em 3D em período de tempo reduzido, 
gerando economia para as empresas e profissionais que utilizam o 
Spider (www.scansystem.com.br).

Jogos da Ubisoft estão com descontos 
de até 80%

@O Ano Novo Lunar, também conhecido como Ano Novo Chinês, 
atrai diversas comemorações no mundo dos games. A Ubisoft 

não podia ficar de fora dessa festa e reservou uma série de promoções 
especiais para os jogadores de Xbox One começarem bem o ano do 
rato. Até segunda-feira, 27, dezenas de jogos completos serão vendidos 
com descontos de até 80% para usuários da Xbox Live, na Microsoft 
Store. A promoção inclui algumas das principais séries da Ubisoft, 
como Assassin’s Creed, Watch Dogs, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, 
Just Dance, Far Cry e For Honor. Ao todo, são 41 ofertas com preços 
a partir de R$ 32,98, como o jogo For Honor (https://www.microsoft.
com/pt-br/p/assassins-creed-odyssey/bw9twc8l4jcs?activetab=pivot
:overviewtab).

Vendas digitais no final do ano de 2019 
cresceram 8%

@A Salesforce divulgou seu Relatório de compras natalinas 2019, 
revelando as tendências, dados e insights que as marcas e varejistas 

precisam preparar para a temporada de compras natalinas de 2020. No 
geral, os dados da Salesforce mostram um aumento de 8% nos gastos 
digitais durante a temporada de compras de 2019, com US$ 723 bilhões 
em receita digital em todo o mundo (http://www.salesforce.com/br).

Aplicativo para unir amantes da boa 
alimentação

@O App Boali vai trazer a opção de realizar pedidos online, com 
funções de entregas delivery, retirada na loja mais próxima e 

agendamento para o dia seguinte. O objetivo da rede é criar uma maior 
interação com seu público e oferecer uma experiência de compra 
personalizada. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado tanto para 
o sistema iOS quanto para o Android. O meio de pagamento pode ser 
feito via cartões de crédito, débito ou em dinheiro. Até o final do mês 
de março, a empresa promete integrar o App ao Clube Boali, programa 
de fidelidade da rede, onde os clientes acumulam pontos para utilizar 
nas próximas compras (www.boali.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

AI/Artec Spider

Freepik

Mercado Eletrônico atualiza sua 
funcionalidade de Cotação Pública 

O Mercado Eletrônico, líder em e-
-commerce B2B  na América Latina, 
anuncia uma evolução de sua fun-
cionalidade de Cotação Pública, que 
está disponível na plataforma desde 
2017. A nova versão permite que o 
comprador divulgue o tipo de produto 
ou serviço que ele deseja adquirir 
e receba, de forma ranqueada,  os 
fornecedores que têm mais potencial 
para participar de seus processos de 
cotação. No início, a funcionalidade 
já permitia que fornecedores  se 
colocassem à disposição para parti-
cipar das cotações solicitadas pelos 
clientes. Porém, o vendedor só po-
deria responder com uma proposta, 
depois que o comprador aceitasse sua 

participação no processo.
O sistema foi se aprimorando e, 

recentemente, foi relançado com 
várias melhorias.  Desde o dia 13 de 
janeiro de 2020, os fornecedores, que 
são assinantes dos planos Basic e Plus 
do Mercado Eletrônico, estão aptos 
a participar das tomadas de preço 
sem a necessidade de autorização 
imediata do comprador, podendo 
responder, de forma ilimitada, às 
cotações públicas no portal ME. A 
aprovação do comprador ainda exis-
te, porém acontece em um momento 
mais oportuno, garantindo fluidez, 
agilidade e competitividade para 
todos os envolvidos no processo de 
compras B2B (me.com.br.).



Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

D - Cuidadores de Pessoas 
A Home Angels, marca do Grupo Zaiom e maior rede de cuidadores de 
pessoas da América Latina, confirma sua presença na Franchise 4U, entre 
os próximos dias 29 a 30, no Hotel Unique. O evento aproxima franque-
adoras e interessados em abrir uma franquia de diferentes segmentos, 
promovendo reuniões de negócios com horário marcado gratuitamente. 
Essa a feira é como uma vitrine para apresentar a marca com todos 
os seus diferenciais para os investidores e franqueados em potencial. 
Investidores interessados em conhecer a Home Angels e participar da 
feira devem agendar sua visita pelo site (https://www.franchise4u.com.
br/expositions/minidetails?45).  

E - Ascensão Profissional
A DHL Supply Chain, líder mundial em logística, armazenagem e dis-
tribuição, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. 
O objetivo é atrair, reter e desenvolver profissionais com potencial 
para assumirem posições de liderança na organização, fortalecendo 
assim o crescimento dos negócios no Brasil. Os interessados devem 
ser formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2019, sendo que 
todas as graduações serão aceitas, uma vez que a empresa fornece 
serviços logísticos para diversos setores de mercado. Inglês fluente e 
disponibilidade para residir em outra cidade/estado. Para fazer parte do 
processo seletivo, os candidatos devem cadastrar-se na página (http://
www.traineedhl.com.br). 

F - Tracking Online 
A Luft Healthcare, unidade de negócios da Luft Logistics dedicada ao 
atendimento dos setores farmacêutico, cosmético e hospitalar, oferece 
um serviço de altíssima qualidade de transporte, inclusive sensíveis. É 
feito em frotas de veículos tecnologicamente adaptados, controladas por 
sistemas ultramodernos que atendem a todos os requisitos de segurança, 
temperatura e integração. Especialista em operações complexas, a ope-
radora logística se adequa às necessidades de transporte refrigerado de 
cada cliente. No segundo semestre deste ano, a empresa implementou a 
blindagem dos compartimentos de cargas nos veículos voltados a operações 
de alto risco. Outras informações: (http://www.luft.com.br/luft-health/).

A - Fotografias de Tóquio
A Caixa (Praça da Sé) recebe a partir deste sábado (25), a mostra foto-
gráfica “Tóquio Antes/Depois”. São 80 painéis que viajam dos anos 1930 
aos dias atuais, marcando os contrastes entre o passado e o presente 
da capital japonesa. A exposição, que já passou por Canadá, Estados 
Unidos e México, chegou ao Brasil em junho de 2019 tendo passado por 
Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Manaus e Recife. A capital paulista é 
a última parada da exposição no país que seguirá posteriormente para 
o Equador. Idealizada pela Fundação Japão e Embaixada do Japão no 
Brasil, tem curadoria de Kotaro Iizawa, crítico e historiador de fotografia. 
Entrada franca.

B - Produtoras de Melão
Técnicos da Administração Geral de Aduana da China (órgão de sanidade 
vegetal e animal) inspecionaram fazendas produtoras de melão no Rio 
Grande do Norte e no Ceará, na última semana. Os estados são os maiores 
produtores da fruta. O Brasil fechou acordo com a China que viabiliza 
a exportação de melão. O acordo é simbólico por se tratar do primeiro 
entendimento sobre frutas com o país asiático. Em contrapartida, os 
chineses poderão vender pera para o mercado brasileiro. Os protocolos 
sanitários foram firmados após reunião bilateral entre os presidentes 
Jair Bolsonaro e Xi Jinping, dentro da XI Cúpula do Brics, em Brasília. 
O objetivo da visita dos técnicos foi verificar as plantações nas áreas 
livres da mosca-da-fruta nos estados.

C - Indústria Farmacêutica
Entre os dias 22 e 24 de junho, acontece a CPhI e P-MEC China 2020, 
no Centro Internacional de Exposições de Xangai. O evento reunirá mais 
de 3.400 expositores chineses e internacionais numa área superior a 
210 mil metros quadrados de exposição. Serão apresentados produtos 
inovadores e tecnologias avançadas voltados para a indústria farmacêu-
tica com mais de 75.000 visitantes profissionais de mais de 140 países. 
A transformação e atualização da indústria farmacêutica chinesa estão 
ainda mais conectadas para o mercado mundial. Outras informações: 
(www.cphi-china.cn/en).

G - Cursos para Contadores 
Plataforma de gestão em nuvem para PMEs, criou a Omie.Academy, seu 
braço educacional que tem por objetivo oferecer educação e conhecimen-
to com foco em resultados práticos para contadores e empreendedores 
por meio de cursos de vendas, marketing digital e finanças, entre vários 
outros temas. Os cursos mais procurados pelos contadores são o de 
BPO Financeiro - que ensina a oferecer consultoria financeira e, assim, 
aumentar seus ganhos - e o de Liderança e Gestão de Pessoas, voltado 
para empreendedores que buscam gerir suas equipes de forma mais 
eficaz. Saiba mais em: (https://academy.omie.com.br/).

H - Laminados e Reciclados
Nos últimos quinze anos a Novelis, líder mundial em laminados e reci-
clagem de alumínio, realizou investimentos que somam mais de US 1 
bilhão no Brasil. Em 2018, a empresa anunciou um investimento ainda 
em curso de R$ 650 milhões para a ampliação da fábrica de chapas, 
que constitui o maior complexo de laminação e reciclagem de alumínio 
da América Latina, localizadas em Pindamonhangaba e Santo André e 
11 centros de coleta de sucata de alumínio, envolvendo cerca de 1.500 
profissionais. A operação local registrou crescimento de embarques 
de 253 mil para 570 mil toneladas/ano no período, com incremento de 
230% de receita líquida. 

I - Mais Rentabilidade
O Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, 
anuncia a concessão de cashback a todos os clientes que investirem 
a partir de R$ 5 mil no CDB com liquidez no vencimento em um ano 
(rentabilidade de 108% do CDI) ou em dois anos (110% do CDI). O 
cliente que investir no produto com vencimento em um ano irá receber 
0,5% de cashback sobre o valor aplicado. Quem optar pelo CDB com 
vencimento em dois anos receberá 1% sobre o valor aplicado. Se o valor 
do cashback for acima de R$ 100, ele entra diretamente como aplicação 
no CDB de liquidez diária. Já os valores abaixo de R$ 100 ficam como 
crédito disponível. Outras informações: (https://www.bancorci.com.br/).

J - Tai Chi Chuan
Como parte das comemorações do Ano Novo Chinês, a Ibrachina Arena 
(R. Borges de Figueiredo,1247-1359, Mooca), reune neste sábado (25), 
das 8h às 10h,  praticantes e interessados em conhecer esta arte marcial 
milenar chinesa. A aula busca reproduzir eventos semelhantes feitos na 
China, em parques, estádios e praças. Juntando diferentes idades e pra-
ticantes. O evento é gratuito e todos podem participar. De preferência, 
usar roupa branca ou de Tai Chi Chuan. Inscrições pelo email: (contato@
ibrachina.com.br). Outras informações: (www.ibrachina.com.br).

Inteligência artificial, 
computação quântica 

e a era pós digital

Em uma era cada 
vez mais digital, 
está difícil para 
algumas empresas 
acompanharem 
as transformações 
tecnológicas, devido 
à rapidez e agilidade 
com que uma 
tecnologia pode se 
tornar obsoleta

Essas revoluções, 
como a computa-
ção quântica e IA, 

estão acontecendo em 
média a cada cinco anos, 
e tem tornado a vida da 
sociedade mais acelerada 
e prática, e envolvem to-
dos os segmentos e áreas 
do mercado começando 
pela segurança de dados e 
administração, até mesmo 
uma simples compra. 

Um levantamento feito 
pelo Gartner, empresa 
de consultoria e que au-
xilia clientes a tomarem 
as melhores decisões 
diariamente, estima que 
em 2020, um quarto das 
interações de atendimen-
tos serão automatizadas 
pela inteligência artificial 
e 30% das empresas vão 
utilizar essa tecnologia 
em alguma etapa do seu 
processo. 

Pelo mesmo levanta-
mento,  a expectativa 
para 2025 é que as or-
ganizações que utilizam 
inteligência artificial em 
suas plataformas de enga-
jamento social aumentem 
em 25% a sua eficiência 
operacional. Isso tudo vai 
ocorrer em apenas cinco 
anos com uma tecnolo-
gia que pode ser usada 
em diversos processos 
administrativos que não 
são “vistos” pelo cliente. 
Enquanto isso, empresas 
como IBM, Google, Mi-
crosoft e Alibaba já estão 
investimento na Compu-
tação Quântica, tema do 
qual o mercado brasileiro 
praticamente nem come-
çou a falar. 

A Accenture, multi-
nacional de consultoria 
de gestão e tecnologia 
da informação, divulgou 
recentemente o relatório 

“A Era Pós-Digital - Você 
está preparado para o que 
vem por aí?”, que destaca 
negócios que já entendem 
como moldar o mundo ao 
redor das pessoas indo 
além do digital, entregan-
do produtos e serviços 
que atendam suas neces-
sidades de forma rápida e 
personalizada. 

A Zozotown, uma das 
maiores empresas de e-
-commerce do Japão, 
envia suas roupas feitas 
sob medida para os cliente 
em apenas 10 dias com a 
ajuda de um macacão feito 
em elastano que quando 
conectado ao aplicativo da 
empresa, tira as medidas 
exatas do cliente. E a Gi-
lette, que entrega lâminas 
customizadas atendendo 
à preferência individuais 
dos clientes. O principal 
ponto que alavanca essa 
mudança é o surgimento 
de empresas que já nasce-
ram digitais e que, portan-
to, já estão acostumadas a 
fazer da sua entrega final 
a excelência por natureza. 

Mercados mais enges-
sados e tradicionais como 
os administrativos e até 
mesmo prestadores de 
serviços, serão os pri-
meiros a sentirem essa 
transformação como um 
tsunami avassalador caso 
não estejam abertos a 
estas novas tendências, e 
certamente darão a larga-
da para uma corrida quase 
perdida, já que é possível 
que outros concorrentes 
estejam de portas abertas 
para recebê-las há muito 
mais tempo. 

Os ciclos evolutivos es-
tão acontecendo em um 
período cada vez mais 
curto de tempo, e é ne-
cessário ter fôlego para 
se adaptar e não ser ser 
engolido pela desatenção 
com as novas tecnologias. 
Há quem ainda diga que 
estamos na era digital, 
mas, na verdade, já esta-
mos na pós-digital, na qual 
tudo se transforma a uma 
velocidade imperceptível 
de tempo e espaço. 

Você já está pronto para 
o que está por vir? 

(*) - É CEO da Contabilizei, maior 
escritório de contabilidade do Brasil 

e o primeiro 100% online.

Vitor Torres (*)

A velocidade da arrecadação cresceu nesse início de 2020.

O Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) 
mostra que por volta de 
1h40 desta sexta-feira 
(24), os brasileiros terão 
desembolsado R$ 200 
bilhões, valor pago aos 
governos na forma de 
tributos. No ano passado, 
para recolher esse mesmo 
montante, foi necessário 
um dia a mais. Mas o au-
mento na arrecadação, 
já sinalizado nestes pri-
meiros dias do ano, não 
é necessariamente uma 
má notícia. 

É o que explica Emílio 
Alfieri, economista da 
ACSP. “O aumento na ar-
recadação dos impostos é 
algo natural se estiver re-
lacionado ao crescimento 
do PIB. Então, como o 
governo não está mudan-
do as alíquotas, é possível 
ver com bons olhos essa 
variação positiva dos 
primeiros dias de 2020”. 
Segundo o economista, 

O que se espera é que os setores de comércio e serviços voltem a 
empregar, fazendo o dinheiro circular novamente.

Um levantamento feito 
em todas as capitais 
pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que a melhora 
da saúde pública (39%) e 
o combate ao desemprego 
(39%), foram apontados pe-
los consumidores brasileiros 
como os principais problemas 
a serem enfrentados este ano 
para a retomada do cresci-
mento econômico. O ranking 
de temas que merecem a 
atenção em 2020 é seguido 
por investimentos em edu-
cação (38%), combate à 
corrupção (25%), combate 
à violência (20%) e controle 
da inflação (18%), além da di-
minuição de impostos (18%).

As áreas que mais devem 
registrar avanços neste ano, 
segundo a percepção dos 
entrevistados, são a criação 
de vagas de emprego (42% 

Índice de Estoques 
paulistano cai 
3,2% em janeiro

O Índice de Estoques (IE) 
do comércio paulistano 
iniciou o ano com queda de 
3,2% em janeiro – ao passar 
de 124,3 pontos em dezem-
bro para os atuais 120,4 pon-
tos. Contudo, na comparação 
com o mesmo período de 
2019, houve alta de 4,7%. A 
proporção dos empresários 
que consideraram os esto-
ques adequados apresentou 
alta em relação a janeiro do 
ano passado (4,8%). Mas na 
comparação com dezembro, 
também sofreu baixa de 3%.

Para a FecomercioSP, essa 
queda em janeiro expõe uma 
volatilidade pontual, uma vez 
que o indicador apresentou 
ótimo desempenho ao longo 
de 2019, retornando à média 
dos patamares pré-crise: 
cerca de 60% de adequação; 
25% de inadequação acima; e 
15% de inadequação abaixo 
do desejado. O resultado 
mostrou que talvez tenha 
havido excesso de reserva 
de mercadorias para o Natal, 
pois 6,2% dos comerciantes 
disseram que os estoques 
estão acima no ideal, o que 
indica que é o momento 
de realizar promoções (AI/
FecomercioSP).
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Saúde pública e combate ao 
desemprego, as prioridades do país
As áreas que mais devem registrar avanços neste ano, são a criação de vagas de emprego (42% acreditam 
que irá aumentar), o combate à inflação (35% acreditam que ela irá reduzir) e a diminuição da inadimplência 
(32% acreditam que irá reduzir)

com a pesquisam, 45% dos 
entrevistados têm a percep-
ção de que a economia vem 
se recuperando, embora 37% 
avaliam que essa retomada 
acontece de forma lenta e 
apenas 8% de maneira acele-
rada.  Já 31% não percebem 
sinais de crescimento e 17% 
acham que a situação está 
piorando. Outros 7% não 
sabem avaliar.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro Junior, o que se espera 
é que os setores de comércio 
e serviços voltem a empregar, 
fazendo o dinheiro circular 
novamente. “Alguns avanços 
foram percebidos durante 
o primeiro ano da gestão 
do novo governo, como a 
reforma da previdência, mas 
há muitos desafios a serem 
enfrentados, principalmente 
diante do alto índice de de-
semprego no país”, afirma 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

acreditam que irá aumen-
tar), o combate à inflação 
(35% acreditam que ela irá 
reduzir) e a diminuição da 
inadimplência (32% acre-
ditam que irá reduzir). Por 
outro lado, os consumidores 
avaliam que algumas áreas 
não devem evoluir, como a 
melhora da renda e salário, 

que para 43% seguirão es-
tagnados, e os investimentos 
em saúde, que para 42% não 
irão se alterar.  

Embora a retomada do 
ambiente econômico ainda 
aconteça em ritmo gradual, 
os brasileiros estão, em al-
gum grau, otimistas com o 
cenário para 2020. De acordo 

Impostômetro atinge 
R$ 200 bilhões em 24 dias

o estímulo ao crédito para 
pessoas físicas é um dos 
fatores que têm ajudado 
no crescimento econômico 
do país, o que afeta posi-
tivamente a receita com 
impostos arrecadados pelo 
governo. 

“A redução na taxa bá-
sica de juros e a política 
do governo de estimulo 
para tomada de crédito 
para pessoas físicas têm 
ajudado a aumentar essa 
arrecadação, sem que 
seja preciso aumentar as 
alíquotas”, afirma o eco-
nomista. Alfieri alerta, no 
entanto, que o governo 

Federal precisa “conter 
os ânimos” com relação a 
sinalização de aumento da 
arrecadação via tributos. 

Para Alfieri, a economia 
do País está no rumo certo 
para sair da crise. Mas é 
possível acelerar o pro-
cesso. “Se mantivermos 
o ritmo atual, é possível 
retomar os níveis econômi-
cos de 2014 em até quatro 
anos. Mas se houver uma 
reforma fiscal mais abran-
gente, e uma simplificação 
tributária, podemos recu-
perar os bons números já 
em dois anos”, finaliza (AI/
ACSP).
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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:

LUCAS FARIAS TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/210.FLS.181 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/09/1994), residente e 
domiciliado Rua Bento Vieira de Castro, 472, casa 01, Vila Santana, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joaquim Teixeira da Silva Filho e de Debora Farias da Silva. 
CAROLINE BRANDÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/263.FLS.259V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e seis (04/11/1996), residente 
e domiciliada Rua Bento Vieira de Castro, 472, casa 01, Vila Santana, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Aparecido de Oliveira Filho e de Antonia Riginalda Bran-
dão de Oliveira.

FLÁVIO RODRIGUES COIMBRA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.036V IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e seis (17/05/1986), residente 
e domiciliado Rua Doutor Costa, 37, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Rita Coimbra Junior e de Vilma de Jesus Rodrigues 
Moura Coimbra. LUANA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/194.FLS.096 IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e seis (12/07/1996), 
residente e domiciliada Rua Doutor Costa, 37, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberio Portugal dos Santos e de Valdice Luzia 
de Jesus.

SAINRILUS PIERRE, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em Borgne - 
Haiti, Borgne - Haiti no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(01/11/1981), residente e domiciliado Rua Harry Danhenberg, 09, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jean Claude Pierre e de Anne Appolon. JEANNICK 
FONTILIEN, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Gros-Morne - Haiti, 
Gros-Morne - Haiti no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/05/1987), residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 09, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jean Fontilien e de Molina Moliere.

WELLINGTON FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pro-
dução, nascido em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/017.FLS.108-BRÁS/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(26/12/1991), residente e domiciliado Rua Sho Yoshioka, 03, casa A, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Marinho de Lima e de Silvinha Vicente Fer-
reira de Lima. VALERIA CONCEIÇÃO SILVA MOREIRA, estado civil solteira, profissão 
babá, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/572.FLS.244V-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e no-
venta e três (02/09/1993), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 03, casa A, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador de Jesus Moreira e de Iraci 
da Conceição Silva Moreira.

DANILO APARECIDO DE PAULA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
aúdio, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.148-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (12/01/1991), residente e domiciliado Rua Eros, 203, apartamento 02, Fazenda Ari-
canduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio de Jesus Pereira e de Almira de 
Paula Pereira. BIANCA DA SILVA TELES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.183V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (03/02/1997), residente e domiciliada Rua 
Eros, 203, apartamento 02, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Genival Leite Teles e de Cleonice Pereira da Silva Teles.

LUCAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão assistente de TI, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.020V BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete 
(25/02/1997), residente e domiciliado Rua Muçurepê, 201, casa 06, Cidade Líder, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Gilberto Costa Oliveira e de Maria José Luiz Antonio. 
ISABELLA COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de DP, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.167-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e sete (19/09/1997), residente e 
domiciliada Rua Paisagem Noturna, 71, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edgar Quirino da Silva e de Valeria 
Aparecida Costa da Silva.

MARCIO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão treinador de 
futebol, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de março de mil 
novecentos e setenta e cinco (11/03/1975), residente e domiciliado Rua Agrimensor 
Sugaya, 391, bloco 04, apartamento 56, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jacira dos Santos. DEBORA TOLEDO, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (26/10/1982), residente e domiciliada Rua 
Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, apartamento 56, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edson Jesus Toledo e de Rosana Magalhães Toledo.

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DE JESUS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Lagarto, Estado de Sergipe, Lagarto, SE no dia vinte e cinco de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e seis (25/12/1966), residente e domiciliado Avenida Dio-
go José Machado, 609, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose 
Messias de Jesus e de Ernestina Andrade Oliveira de Jesus. MARCIA MARIA PINHEI-
RO, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, nascida em Solonópole, 
Estado do Ceará, Solonópole, CE no dia sete de dezembro de mil novecentos e setenta 
e um (07/12/1971), residente e domiciliada Avenida Diogo José Machado, 609, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Evaldo Pinheiro e de Francis-
ca Aldenira Pinheiro.

RODRIGUES ALFREDO SILVA DE LUNA, estado civil divorciado, profissão limpador 
de vidros, nascido em Moreno, Estado de Pernambuco, Moreno, PE no dia vinte de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro (20/04/1984), residente e domiciliado Rua 
Caapeba, 121, casa 04, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rivaldo 
Alfredo de Luna e de Aleide Maria Silva de Luna. PRISCILA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-220,-
FLS.162V ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (07/01/1995), residente e domiciliada Rua Caapeba, 04, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rinaldo do Nascimento e de Maria Aparecida 
Araujo do Nascimento.

LEANDRO JOSÉ CARMINATO RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão técnico 
automotivo, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e setenta e dois (28/02/1972), residente e domiciliado Rua Álvaro de 
Mendonça, 605, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gines Carminato Rodrigues e de 
Beatriz Santos Rodrigues. REGIANE MARTINS MOURA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/154.FLS.157V-1º SUBDIS-
TRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e nove de maio de mil 
novecentos e setenta e dois (29/05/1972), residente e domiciliada Rua Guatapara, 439, 
casa 02, Jardim Esperança, Mauá, neste Estado, SP, filha de Rubens Moura e de Noe-
mia Aparecida Martins Moura.

JHONATAN DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil divorciado, profissão operador 
de estacionamento, nascido em Suddistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e três (29/04/1993), residen-
te e domiciliado Rua Doutor Jairo Franco, 129, casa 01-B, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Ferreira e de Terezinha Penha de 
Oliveira Ferreira. NATANAELY LIMA FERREIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.154V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e nove 
(01/03/1999), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 751, bloco B, aparta-
mento 24, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz Ferreira e de 
Edileusa Oliveira Lima.

EUDE GOMES DE MIRANDA, estado civil solteiro, profissão assistente administra-
tivo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-01,FLS.197V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (20/01/1976), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 3679, casa 05, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Gomes de Miranda e de Ivone Lindaura 
de Miranda. PATRICIA CARVALHO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão gerente, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 002,FLS.
128V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil nove-
centos e setenta e seis (06/04/1976), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 
3679, casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcino Gonçal-
ves da Silva e de Adenilde Maria de Carvalho.

WILLIAM AMBROSANO, estado civil solteiro, profissão líder, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/099.FLS.088V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (14/09/1987), residente e domiciliado Rua Baltazar 
Nunes, 415, casa 33 A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ro-
berto Ambrosano e de Maria de Lourdes Sanches Ambrosano. THAMYRES HUDYA 
CAROLINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnico em enfermagem, 
nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/158.FLS.223-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e dois 
(29/03/1992), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 415, casa 33-A, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Celso dos Santos e de Adelia 
da Silva.

WALDEVINO FERREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Uruçuca, Estado da Bahia, Uruçuca, BA no dia dezesseis de novembro de mil nove-
centos e quarenta e oito (16/11/1948), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu 
do Vale, 144, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Wanderlino Ferreira da Silva e de Rosalia Maria de Jesus. VANILDA MARIA 
DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Arapiraca, Estado de 
Alagoas, Arapiraca, AL no dia quatorze de setembro de mil novecentos e cinquenta e 
oito (14/09/1958), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 27, Jardim Mara-
bá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Valdevino dos Santos e de Dineusa 
Maria dos Santos.

ALEXANDRE RIBEIRO SOARES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/285.FLS.070 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(27/07/1997), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 488, bloco A, apartamento 
21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fá-
bio Naide Soares e de Lucinéia Ribeiro Soares. FABRICIA DE OLIVEIRA CARVA-
LHO, estado civil solteira, profissão enfermeira do trabalho, nascida em Subdistrito 
Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.130V-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e três (26/04/1993), residente e do-
miciliada Rua Giovanni Quadri, 22, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira de Carvalho e de 
Josefa Mary de Oliveira Carvalho.

LUCIANO MARTINHO FELIX, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/320.FLS.083-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia sete de março de mil nove-
centos e oitenta (07/03/1980), residente e domiciliado Rua Pantanais do Mato Grosso, 
480, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastiao Paulo 
Felix. MARIA ROBERTA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Ipojuca, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.129V IPOJUCA/PE), Ipojuca, PE 
no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (28/12/1984), re-
sidente e domiciliada Rua Pantanais do Mato Grosso, 480, casa 01, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Estevão de Lima e de Maria Elizabete 
dos Santos.

ANGELO ALLAN DA SILVA GUERRA, estado civil solteiro, profissão militar da aero-
náutica, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/096.FLS.080V-2ª ZONA 
DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e 
três (28/03/1993), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 02, apto 
33, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeová José Nascimento Guerra e de Maria 
Adenilda da Silva. ELISETE DE ANDRADE CHAGAS, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.218V-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oi-
tenta e nove (29/05/1989), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 
02, apto 33, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Celso da Silva Chagas e 
de Edna Barbosa de Andrade Chagas.

ANDRÉ MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV-A-128,FLS.189-1º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(12/11/1981), residente e domiciliado Rua Luz e Sombra, 07, quadra S, Conjunto Habi-
tacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Alves da Silva e de Se-
verina Martins da Silva. LUCIVANIA DA SILVA BOMFIM, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia (CN:LV-A-09,FLS.196 
SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA), Santa Maria da Vitória, BA no dia seis de setembro de 
mil novecentos e oitenta e um (06/09/1981), residente e domiciliada Rua Luz e Sombra, 
07, quadra S, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Carlos Alves Bomfim e de Maria Ivanilde da Silva Bomfim.

ARLISON MARCIONILO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido em Ipojuca, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/006.FLS.260-2º 
DISTRITO DE IPOJUCA/PE), Ipojuca, PE no dia dezenove de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e dois (19/02/1992), residente e domiciliado Avenida Caititu, 09, C, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Marcionilo dos 
Santos e de Amara Celina da Silva. MISHEL OREANA APONTE GONZALEZ, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em Miranda - Venezuela, Miranda - Venezue-
la no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e um (01/07/1991), residente e 
domiciliada Avenida Caititu, 09, C, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Luis Aponte e de Petra Josefina Gonzalez de Aponte.

RAFAEL AMORIM CONDE, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Reci-
fe, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/129.FLS.294V-2º DISTRITO DE JABOATÃO/PE), 
Recife, PE no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e seis (09/04/1996), resi-
dente e domiciliado Avenida Abaneiro, 134, fundos, Vila Nhocune, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Cleyton Pereira Conde e de Janaina Amorim da Silva. NATHALIA DE 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em Sub-
distrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.071-PERDIZES/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (02/12/1997), residente e 
domiciliada Rua Ângelo Arlotti, 172, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcio Rodrigues dos Santos e de Ivonete Gonçalves de Oliveira dos Santos.

FELIPE DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão representante comercial, nas-
cido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.021V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (15/10/1987), 
residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 147, torre 01, apartamento 46, Vila Campa-
nela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Sandra Pereira 
de Souza Silva. THAIS ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/094.FLS.098V-ITAQUERA/SP), Sâo Paulo, SP no dia 
vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (20/12/1986), residente e domici-
liada Rua Bento Ribeiro, 36, bloco B, apartamento 94, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Ferreira da Silva e de Maria Cicera Alves da Costa Silva.

PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em 
Serrita, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.221 SERRITA/PE), Serrita, PE no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove (21/05/1989), residente e domi-
ciliado Rua Morro do Clemente, 80, bloco 04, apartamento 102, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel de Carvalho e de Maria Elda de Carvalho. 
EDILAINE MARINA LEAL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/273.FLS.268V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de junho de mil novecentos e noventa (07/06/1990), residente e 
domiciliada Rua Puraquê, 120, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Mariano Leal e de Marina Vieira Leal.

JONATA SOARES MIRANDA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/251.FLS.187-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (08/06/1996), residente e domiciliado Rua 
Paravisco, 305, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Geraldo 
Siqueira Miranda e de Laudicéa Soares da Silva. CAMILA DOS SANTOS SPINOLA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/233.FLS.131-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e noventa e sete (29/10/1997), residente e domiciliada Rua 
Paravisco, 305, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio dos Santos 
Spinola e de Maria Nazaré dos Santos.

GUILHERME ALVES BATISTA, estado civil solteiro, profissão técnico em enferma-
gem, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV A-144,FLS.032-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (29/10/1987), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 204, bloco 01, 
apartamento 74, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Alves Batista e de Ednilze 
Aparecida Aquilino Santos Batista. GEANE DOS SANTOS GONÇALVES, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV
-A-209,FLS.189 DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia dez de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (10/08/1994), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 204, 
bloco 01, apartamento 74, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dirgival Gonçalves e 
de Edileuza dos Santos Gomes.

CRISTIANO LIMA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão embalador, nascido em 
Arujá, neste Estado (CN:LV.A/037.FLS.286V-ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia vinte e sete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (27/12/1986), residente e domicilia-
do Rua Cinza das Horas, 206, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Claudionor de Jesus e de Vera Lucia de Lima. JAQUELINE SANTOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/033.FLS.332 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril 
de mil novecentos e noventa e um (01/04/1991), residente e domiciliada Rua Cinza das 
Horas, 206, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Correia 
da Silva e de Claudineide dos Santos Correia.

MANOEL MESSIAS COSTA BRAGA, estado civil solteiro, profissão auxiliar operacio-
nal, nascido em Buerarema, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.286-BUERAREMA/
BA), Buerarema, BA no dia vinte e nove de março de mil novecentos e sessenta e sete 
(29/03/1967), residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 08, B, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Braga Filho e de Lina Costa Braga. 
ROSA MARIA MENDES, estado civil divorciada, profissão auxiliar operacional, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e sessenta 
e três (17/08/1963), residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 08, B, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa Mendes e de Rita 
dos Santos Mendes.

LINDOMAR MATIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão carpinteiro, nascido 
em Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, PE 
no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (25/09/1984), re-
sidente e domiciliado Rua Gita, 78, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo Severino da Silva e de Adeilda Matias Bezerra. CRIS-
TIANE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de embalagem, nas-
cida em Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, 
PE no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (20/01/1983), residente e 
domiciliada Rua Gita, 78, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Amaro José da Silva e de Izabel Francisca da Conceição Silva.

FERNANDO MARTINS, estado civil solteiro, profissão software test engineer, nascido 
em Piranga, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/040.FLS.028V-PIRANGA/MG), Piranga, 
MG no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (03/01/1995), residente e 
domiciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 07, apartamento 304, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Madalena Martins. SABRINA MONIQUE CRUZ 
ALVES, estado civil solteira, profissão assistente administrativo e logístico, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.089-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (21/09/1995), re-
sidente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 1165, casa 03, Vila Danubio Azul, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Samur da Silva Alves e de Andreia Aparecida Cruz da 
Silva Alves.

ARIEL GOMES SILVA, estado civil solteiro, profissão analista, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/079.FLS.025-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (14/11/1989), residente e domiciliado 
Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 04, apartamento 201, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Aristides Teodoro Silva e de Eliete Nunes Gomes Silva. JUSSARA MEDRA-
DO RAMOS, estado civil solteira, profissão analista, nascida em Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/179.FLS.154 1º OFÍCIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), 
Vitória da Conquista, BA no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/02/1982), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 04, apar-
tamento 201, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Ramos Guedes e de 
Vitalina Rodrigues Medrado.

RUI SILVA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão bancário, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia sete de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (07/04/1979), residente e domiciliado Avenida Lara Campos, 1020, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Silva de Souza e de Lourdes Maria de 
Souza. VANESSA SOARES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão peda-
goga, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove 
de abril de mil novecentos e oitenta (19/04/1980), residente e domiciliada Avenida Lara 
Campos, 1020, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Francisco 
dos Santos e de Maria Lucia Soares dos Santos.

CRISTEM EMANOEL PEIXOTO SILVA NUNES, estado civil solteiro, profissão técni-
co de informática, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/183.FLS.118V-GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(02/08/1997), residente e domiciliado Rua Carapebus, 552, casa 02, Vila Cosmopolita, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Odair José Silva Nunes e de Ivone Peixoto. MA-
RIANA ALDE SANTOS DE FREITAS, estado civil solteira, profissão manicure, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/281.FLS.176V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (10/06/1997), residente e domiciliada Rua 
Cristóvão Salamanca, 206, bloco C, apartamento 53, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Euclydes Raimundo de Freitas e de Maria 
Aparecida Mendes dos Santos.

CICERO ROBERTO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encanador, 
nascido em Queimadas, Município de Crateús, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.
216V-POTY/CE), Crateús, CE no dia oito de abril de mil novecentos e setenta e 
dois (08/04/1972), residente e domiciliado Rua Galego, 33, casa 01, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gomes da Silva e 
de Maria José Rodrigues Gomes. MARIA SILVANIA ALVES BEZERRA, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Angelim, Estado de Pernambu-
co, Angelim, PE no dia três de abril de mil novecentos e setenta e sete (03/04/1977), 
residente e domiciliada Rua Galego, 33, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Alves Bezerra e de Doralice da Concei-
ção Bezerra.

VALMIR VICENTE DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão motorista, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil nove-
centos e sessenta e nove (31/12/1969), residente e domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 
09, apartamento 23, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente da Conceição 
e de Aparecida Aquino da Conceição. BRUNA ARAUJO SILVA, estado civil solteira, 
profissão designer gráfico, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/093.
FLS.123V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e 
noventa e quatro (11/05/1994), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1178, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurelino Jesuino da 
Silva e de Leonice de Souza Araujo Silva.

WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.010 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta e nove (29/06/1979), 
residente e domiciliado Rua Nicanor Mendes, 19, bloco B, apartamento 42, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro José de Souza 
e de Nilzete Oliveira dos Anjos. CLEIDIENE MARACÁS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão técnica em eletrônica, nascida em Wenceslau Guimarães, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/012.FLS.172V-CRAVOLÂNDIA/BA), Wenceslau Guimarães, BA no dia 
quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (04/10/1989), residente e domi-
ciliada Rua Nicanor Mendes, 19, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ilario Bispo dos Santos e de Tereza 
Batista Maracás.

ERIK INGLESON AMARAL ARRUDA, estado civil solteiro, profissão analista de su-
porte N2, nascido em no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/242.
FLS.220-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (08/11/1994), residente e domiciliado Rua Borja Cas-
tro, 17, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marcelo de Arruda e de Luisa Claudia Amaral de Arruda. PALOMA RI-
BEIRO OLIVEIRA TELES, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.261V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(11/11/1992), residente e domiciliada Rua Borja Castro, 17, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gildauto Fernandes 
Teles e de Valneide Ribeiro de Oliveira Teles.

RICARDO SANCHES FEITOSA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.083 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta e três (14/03/1973), residente 
e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 591, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Geraldo Jerônimo Feitosa e de Odete de Lourdes Sanches Feitosa. ANDRESSA 
FRANCISCO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nasci-
da em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/179.FLS.220V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e sete (20/07/1987), 
residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 90, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Francisco de Almeida e de Rose Mary Conceição Francisco 
de Almeida.

FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manu-
tenção predial, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A-115,FLS.
084V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (30/06/1989), residente e domiciliado Rua Nova Esperança, 23, casa 02, Vila Gil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Jose Campos e de Cicera Vital da Silva 
Campos. KAROLINE ALMEIDA DE JESUS, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Mairi, Estado da Bahia (CN:LV-A-024,FLS.237-MAIRI/BA), Mairi, BA no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e noventa e dois (14/05/1992), residente e domici-
liada Rua Nova Esperança, 23, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de 
Jesus e de Maria Helena Gonçalves de Almeida.

KARINA ALVES DA PEDRA, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/193.FLS.154 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e três (22/11/1993), residente e 
domiciliada Rua Marino Silvani, 203, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Derval da Pedra e de Helena Alves dos Santos. ALBA CAMILLE JESUS RODRI-
GUES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Barra da Estiva, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/054.FLS.033-ITUAÇU/BA), Barra da Estiva, BA no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (26/10/1994), residente e domiciliada 
Rua Marino Silvani, 203, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Rodrigues Neto e de Maria Idália Silva de Jesus.

FLAVIO DE AQUINO SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.342 BRASILÂNDIA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e seis (04/07/1986), 
residente e domiciliado Rua João Pedro Luna, 85, apartamento 04, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos 
Santos e de Marinalva de Aquino Santos. NATALIA VALERIO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.101-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (29/10/1985), residente e 
domiciliada Rua João Pedro Luna, 85, apartamento 04, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Ferreira da Silva e de Jussara 
Valerio da Silva.

ABRAHÃO MIGUEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão mestre de obra, nas-
cido em Taquarana, Estado de Alagoas, Taquarana, AL no dia vinte e quatro de dezem-
bro de mil novecentos e sessenta e sete (24/12/1967), residente e domiciliado Avenida 
Padre Gregório Mafra, 913, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Miguel Simplicio da Silva e de Maria Madalena da Conceição. PATRÍCIA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão artesã, nascida em Janaúba, Estado de Minas 
Gerais (CN:LV.A/002.FLS.091-VILA NOVA DOS POÇÕES/MG), Janaúba, MG no dia 
primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (01/01/1989), residente e domi-
ciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 913, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldina Ferreira da Silva Souza.

VALTER ARAUJO DA CRUZ FILHO, estado civil divorciado, profissão pintor automoti-
vo, nascido em Ruy Barbosa, Estado da Bahia, Ruy Barbosa, BA no dia trinta de junho 
de mil novecentos e setenta e um (30/06/1971), residente e domiciliado Rua Cristóvão 
Lopes, 68, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Araujo da Cruz 
e de Valdice Barbosa dos Santos. JOANA DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA, 
estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Taubaté, neste Estado, Taubaté, 
SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e cinquenta e um (29/11/1951), 
residente e domiciliada Rua Cristóvão Lopes, 68, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo dos Santos e de Maria Moreira dos Santos.

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão mecânico, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/038.FLS.178V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia qua-
torze de abril de mil novecentos e setenta e nove (14/04/1979), residente e domiciliado 
Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, apartamento 05, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Ferreira dos Santos Junior e de Narcisa Maria dos Santos. 
VANESSA BATISTA DE MELO, estado civil solteira, profissão analista contábil, nascida 
em Presidente Bernardes, neste Estado (CN:LV.A/046.FLS.142-PRESIDENTE BER-
NARDES/SP), Presidente Bernardes, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (02/12/1982), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 
04, apartamento 05, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Batista de 
Mello e de Maria do Socorro Costa Melo.

KAREN CRISTINA SOARES DE JESUS, estado civil solteira, profissão modelista, nas-
cida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.258-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e sete (28/03/1987), 
residente e domiciliada Rua Manuel de Mata Sá, 317, casa 03, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Welton Miranda de Jesus e de 
Claudia Regina Soares. JANAINA APARECIDA DE JESUS, estado civil solteira, pro-
fissão analista de marketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.271V 
CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e se-
tenta e nove (08/04/1979), residente e domiciliada Rua Manuel de Mata Sá, 317, casa 
03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Rosa 
de Jesus.

MATIAS DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão coletor, nascido em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.109V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de março de mil novecentos e noventa e quatro (15/03/1994), residente e do-
miciliado Rua Rio Birigui, 54, A, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Manoel Joaquim de Oliveira e de Carmosina Dias de Oliveira. TALITA JOVENTINO 
PEDROSO, estado civil solteira, profissão auxiliar de vida escolar, nascida em Subdistri-
to Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.015V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e noventa e um (10/03/1991), residente e domiciliada 
Rua Rio Birigui, 54, A, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de César 
Pedroso da Silva e de Eliete Conceição Joventino.

DIOGO DIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão gerente de loja, nascido em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e dois de maio de mil nove-
centos e oitenta e nove (22/05/1989), residente e domiciliado Rua Gustavo Geley, 15, 
bloco 02, apartamento 61, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Luiz Bonfim da Silva e de Shirleni Dias da Silva. CINTHIA SOUZA ELSON, estado civil 
solteira, profissão gerente de loja, nascida em São Mateus, nesta Capital (CN:LV.A/004.
FLS.066-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de dois mil 
(26/01/2000), residente e domiciliada Rua Gustavo Geley, 15, bloco 02, apartamento 
61, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eder Elson e de Edina 
Rosa de Souza.
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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Os mitos do juiz de 
garantias e o ativismo 

judicial no STF

A Lei Anticrime 
inovou na legislação 
processual penal e 
estabeleceu a existência 
do juiz de garantias, 
que é um magistrado 
que atuará na fase pré-
processual

Para melhor explicar, 
a função do juiz de 
garantias será deci-

dir sobre quebra de sigilo 
fiscal e bancário, prisões 
cautelares, busca e apre-
ensão e demais decisões 
judiciais necessárias no 
procedimento de investiga-
ção, antes que exista uma 
ação penal.

Aliás, muito se fala que o 
juiz de garantias seria uma 
inovação brasileira, o que 
não é verdade, uma vez 
que muitos países desen-
volvidos já tem uma figura 
parecida, como Estados 
Unidos, Alemanha, Ingla-
terra, França, Portugal e 
Itália, além de países menos 
desenvolvidos que também 
já incluíram o juiz de garan-
tias, como a Argentina.

Assim, fica claro que esta 
figura não é uma inovação 
do sistema judicial brasilei-
ro, tampouco existe para 
impedir a Operação Lava 
Jato, como muito se fala. 
Isto porque, a figura do juiz 
de garantias já existia na 
proposta do novo Código de 
Processo Penal, que tramita 
no Congresso antes da Lava 
Jato existir. Além disso, a 
Operação Mãos Limpas, 
que ocorreu na Itália e é a 
grande inspiração da Lava 
Jato, aconteceu com a 
existência de um juiz de ga-
rantias. Ou seja, esta figura 
nunca impediu o combate 
a corrupção.

No entanto, recente deci-
são do ministro Dias Toffoli, 
do STF, determinou a sus-
pensão do juiz de garantias 
pelo prazo de seis meses, ou 
seja, esta figura só passará 
a vigorar a partir de junho. 
Além disso, Toffoli também 
regulamentou a inaplicabi-
lidade do juiz de garantias 
em processos que ocorram 
nas instâncias superiores, 
tribunal do júri e crimes 
de violência doméstica e 
familiar.

De início, importante res-
saltar que a implementação 
do juiz de garantias não traz 
nenhuma demanda nova ao 
Poder Judiciário e também 
não seria necessária a con-
tratação de novos juízes, 
mas apenas uma divisão 
das tarefas já exercidas 
por eles. Prova disso é a 
existência do DIPO, um 
departamento do TJ-SP 
que já trabalha como uma 
espécie de juiz de garantias 
e já vigora na cidade há 
algumas décadas, inclusive 
foi ampliado através da Lei 

Complementar Estadual 
n.º 1.208/13, que prevê a 
criação do DIPO em todo 
Estado.

Quanto à suposta ne-
cessidade de novos juízes, 
a alegação não prospera. 
Atualmente, os magistra-
dos já atuam na fase pré-
-processual e processual, 
o que mudaria seria apenas 
a divisão; o juiz que atuou 
na fase de garantias não 
atuaria na fase processual. 
Aliás, com a informatização 
dos processos, que hoje tra-
mitam de forma eletrônica 
em todo território nacional, 
sequer seria necessária a 
locomoção de juízes, os 
pedidos podem ser dire-
cionados a eles sem que 
precisem sair da comarca 
que atuam.

Aliás, frisa-se que mesmo 
que a implementação do 
juiz de garantias fosse algo 
extremamente difícil, o que 
não é, fato é que a cada dia 
mais o ativismo judicial do 
STF acaba com a seguran-
ça jurídica e traz diversos 
prejuízos, inclusive preju-
dicando a economia. Isto 
porque, não cabe aos juízes 
julgarem ou regulamenta-
rem leis. Ao STF compete 
a guarda da Constituição e 
não a regulamentação de 
legislações que não tem 
qualquer relação à Consti-
tuição. Esta competência 
pertence ao Congresso. 
Em razão da democracia, 
o poder emana do povo e, 
assim, apenas os represen-
tantes eleitos podem fazer 
e regulamentar leis.

As recentes decisões 
do STF flertam com um 
Estado Ditatorial, mas a 
ditadura, neste caso, vem 
de um Poder Judiciário que 
tudo pode, que não tem 
freio, que decide a vida do 
país como bem entende, 
afastando o poder do povo 
e de seus escolhidos e avo-
cando para si. Isto porque, 
não é apenas no juiz de 
garantias que o STF legisla, 
mas em todas as matérias 
que entendem necessária 
a intervenção judicial na 
esfera cível, criminal, tri-
butária, previdenciária, 
trabalhista e quaisquer 
outros ramos.

Desta forma, a população 
brasileira está se tornan-
do, cada vez mais, refém 
de um Poder Judiciário 
e, em especial, de onze 
ministros que decidem 
da forma que entendem 
melhor. Assim, o ativismo 
judicial torna vigente uma 
ditadura perpetrada pelo 
Poder Judiciário, que deve 
ser combatida, garantindo, 
assim, a democracia vigente 
no Brasil.

(*) - É coordenador jurídico do 
escritório Aith, Badari e Luchin 
Advogados e fundador do Blog 

(www.possocolocarnopau.com.br).

Renato Falchet Guaracho (*)

A proposta foi aprova-
da pela Comissão de 
Assuntos Econômi-

cos no início de novembro, 
quando os senadores do 
colegiado acompanharam 
o voto favorável do relator, 
senador Esperidião Amin 
(PP-SC). Ao apresentar seu 
voto, ele disse que a medida 
é bem-vinda por acrescen-
tar fonte de arrecadação 
incidente sobre os serviços 
sanitários. “Esses, de fato, 
demandam dos municípios, 
que precisam cuidar das ou-
tras externalidades geradas 
e lançadas na natureza”.

Esperidião Amin conside-
rou, em seu relatório, que o 
ISS, como principal tributo 
municipal, precisa ser va-

Os consumidores brasilei-
ros poderão ter garantida a 
reposição de peças por mais 
tempo. É o que determina 
o projeto do senador José 
Maranhão (MDB-PB). O 
texto obriga os fabricantes 
e importadores de produ-
tos a manterem a oferta de 
componentes e peças de 
reposição, mesmo depois 
de cessada a produção ou 
importação, por um prazo 
mínimo de cinco anos. 

A matéria está na Comis-
são de Assuntos Econô-
micos, que dará a decisão 
final sobre a proposta, onde 
aguarda a apresentação de 
emendas e a designação 
de relator. Depois, a maté-
ria seguirá para a análise 
da Câmara. Ao justificar 
a proposta, o parlamentar 

defendeu que o projeto 
também tende a reduzir a 
ocorrência de dúvidas no 
planejamento da produção 
por parte dos fabricantes, 
pois a lei fixará de forma 
clara o prazo durante o 
qual a qualidade do produto 
deverá atender aos consu-
midores. 

“O período razoável de 
tempo a que se refere 
o comando consumerista 
depende do ramo da indús-
tria no qual está inserido 
o fornecedor do produto, 
mas não deve ser inferior 
a um prazo mínimo para 
oferecimento de peças de 
reposição, sob pena de ge-
rar dano ao consumidor em 
virtude do desatendimento 
a um seu direito”, ressaltou 
(Ag.Senado).

Aguarda parecer, na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
do Senado o projeto que 
prioriza recursos federais 
para creches inacabadas. 
Do senador Jayme Campos 
(DEM-MT), foi aprovado pela 
Comissão de Educação em 
setembro. A relatoria está sob 
responsabilidade do senador 
Reguffe (Podemos-DF). Jay-
me explicou que a intenção é 
estimular a conclusão dessas 
obras não terminadas, evitar 
o desperdício de recursos 
públicos e promover avanços 
no atendimento à educação 
infantil. 

De acordo com o projeto, 
nas transferências da União 
aos municípios  destinadas à 
construção de estabelecimen-
tos de educação infantil, terão 
prioridade as obras já iniciadas 
com apoio financeiro federal. 
De acordo com a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-

lios (Pnad), do IBGE, em 2017 
havia no Brasil 3,3 milhões de 
crianças matriculadas em cre-
ches e 4,9 milhões de crianças 
matriculadas na pré-escola, 
o que representava 32,7% e 
91,7% do total de crianças 
de até 3 anos e de 4 e 5 anos, 
respectivamente.

Já um levantamento fei-
to pela ONG Tansparência 
Brasil mostra que, de 2007 
a novembro de 2018, foram 
pactuadas 14 mil obras. Des-
tas, foram concluídas 6.418 
creches e pré-escolas. Foram 
canceladas 2.582, o que corres-
ponde a 18% das pactuadas. E 
38% das obras ainda estavam 
pendentes (5.466), sendo que 
59% apresentavam evidência 
de um ou mais problemas: 801 
atrasadas, 1,7 mil paralisadas, 
623 não iniciadas e 1,7 mil em 
execução, mas com endereço 
incompleto no sistema do 
governo federal (Ag.Senado).

O projeto é de autoria do ex-senador Cristovam Buarque (DF).

A CCJ do Senado pode 
votar, após o recesso par-
lamentar, o projeto de que 
prevê aumento da pena para 
crimes de improbidade ad-
ministrativa que envolvam 
desvio de dinheiro as áreas 
da educação e da saúde. 
Com a medida, a Lei de 
Improbidade Administrati-
va passará a contar com a 
possibilidade de acrescen-
tar à pena, nesses casos, até 
dois terços da sua duração 
a mais. Essa legislação hoje 
não prevê prisão: as suas 
punições incluem paga-
mento de multa, proibição 
de fazer contratos com o 
poder público e perda dos 
direitos políticos.

Em outro dispositivo do 
projeto, os juízes de ca-
sos de improbidade ficam 
orientados a incorporar no 
cálculo da pena diversos 
fatores, como as consequ-
ências sociais e econômicas 
do ato, o poder econômico 
ou político do infrator, o 
valor e contratos que ele 
mantém com a administra-
ção pública e a sua dispo-
sição em colaborar com as 
investigações. A aplicação 

Equipamento 
elevatório para 
pessoa com 
deficiência

Projeto em análise na Câmara 
obriga os aeroportos do País 
a disponibilizarem plataforma 
elevatória para o embarque e 
desembarque de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade 
reduzida. Segundo a proposta, 
sempre que o passageiro fizer 
constar no bilhete aéreo adver-
tência sobre a necessidade de 
assistência especial, caberá a 
empresa aérea exigir do ope-
rador portuário o fornecimento 
de veículo adaptado com pla-
taforma elevatória (ambulift).

Autor do projeto, o deputado 
Marcelo Brum (PSL-RS) expli-
ca que o objetivo é facilitar o 
acesso de pessoas com deficiên-
cia a aeronaves em aeroportos 
que não dispõem dos chamados 
“fingers” – plataforma que liga 
o portão de embarque à porta 
do avião. “Quando o avião é 
direcionado a um portão sem 
o ‘finger’ os passageiros são 
forçados a embarcar pela velha 
escadinha. Esse é o momento 
que deveria ser utilizado o 
ambulift”, disse.

O descumprimento da me-
dida sujeitará o responsável a 
pagamento de multa. O texto 
será analisado em caráter 
conclusivo pelas comissões de 
Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência; de Viação e 
Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

ISS sobre serviços de saneamento 
está na pauta do Senado

O Plenário do Senado pode votar, após o recesso parlamentar, projeto que determina a cobrança, 
pelos municípios, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre serviços de saneamento 
ambiental, como purificação, tratamento, esgotamento sanitário e semelhantes

Senador Eduardo Gomes aponta “a enorme necessidade de 
recursos dos entes municipais”.
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do do imposto sobre serviços 
de saneamento ambiental 
não atendia ao interesse 
público. 

O autor da proposta, sena-
dor Eduardo Gomes (MDB-
-TO), se opõe à justificativa 
do veto: “Dentre as razões, 
o interesse público aponta 
exatamente na direção con-
traria à que foi usada, haja 
vista a enorme necessidade 
de recursos dos entes muni-
cipais para suprir as crescen-
tes demandas da sociedade 
por serviços básicos, tais 
como os serviços de saúde, 
educação, infraestrutura e 
segurança”. Se for aprovado 
pelo Plenário do Senado, 
seguirá para votações na 
Câmara (Ag.Senado).

lorizado “num momento 
especialmente delicado 
dos entes municipais”. Ele 
lembrou que ainda em 2003 
isso foi cogitado, mas vetado 

pelo então presidente da 
República, Luiz Lula Inácio 
da Silva, na hora da sanção. 
Lula explicou seu veto 
alegando que a incidência 

Aumento de pena para desvio de 
verbas da educação e da saúde
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desses critérios deve ser 
revista na segunda instância, 
para evitar abuso de poder 
discricionário do juiz.

O texto também determina 
que as sanções de perda de 
bens e de ressarcimento dos 
valores desviados são vin-
culadas, o que significa que 
não será mais possível aplicar 
uma sem a outra. O projeto 
é de autoria do ex-senador 
Cristovam Buarque (DF). 
Ele explicou que as ideias 
foram extraídas do docu-
mento Novas medidas contra 
a corrupção, elaborado em 
parceria entre a FGV e a ONG 
Transparência Internacional.

“Dado que as áreas de 
saúde e educação foram 
alvo de quase 70% dos 
esquemas de corrupção e 
fraude desvendados nos úl-
timos 13 anos, e que são di-
reitos humanos fundamen-
tais com especial estatura 
e proteção constitucional, 
é razoável conceber que 
as penas para atos de im-
probidade administrativa 
que os prejudiquem sejam 
mais severas”, escreveu o 
senador em sua justificativa 
para o projeto. O relatório 
favorável é do senador Ze-
quinha Marinho (PSC-PA) 
- (Ag.Senado).

Prioridade de verba federal 
para creches inacabadas

Reposição de peças até 
5 anos após fim da produção

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3 - Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
Realizada em 29 de Novembro de 2019

01 - Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na 
sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, em 
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Ana Karina Bortoni Dias, Antonio 
Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia 
Dominicale, Sandoval Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 – Ordem do Dia: Deliberar sobre 
destituição do Sr. Rodrigo Battella Gotlib do cargo de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia. 05 - Deliberações: Os 
Conselheiros presentes apreciaram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas, o 
que segue: (i) Aprovar a destituição do Sr. Rodrigo Battella Gotlib, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº MG 4.035.517 SSP/SP e inscrito no CPF sob 
nº 758 079 806-97, do cargo de Diretor sem Designação Específi ca da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia realizada em 10 de abril de 2019 e homologada pelo Banco Central do Brasil em 14 de maio 
de 2019, conforme Ofi cio 9407/2019-BCB/Deorf/GTSP2; (ii) Consignar que, em razão da destituição aprovada no item (i) acima, 
o cargo de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia permanecerá vago; 06 - Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 29 de novembro de 2019. Ana Karina Bortoni Dias, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval 
Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 646.889/19-9 em 20.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

BANCO CIFRA S.A.
CNPJ 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 17 horas, na sede social do Banco 
Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10° andar, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 
4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente a totalidade dos acionistas da 
Companhia. 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 15 de fevereiro de 2019, 
nas páginas 62 a 64, e no jornal “Empresas e Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está situada 
a sede da Companhia, em edição de 15 de fevereiro de 2019, nas páginas 22 e 23. 4. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a 
respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer 
dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) da 
destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iii) da 
fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes 
apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições 
ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. 6.2. Consignar que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, no valor de R$ 24.231.823,52 (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte 
e três reais e cinquenta e dois centavos), o qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 14.000.059,79 
(quatorze milhões, cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos), o qual deduzido do Imposto de Renda Retido na 
Fonte corresponde ao montante de R$ 11.900.050,82 (onze milhões, novecentos mil, cinquenta reais e oitenta e dois 
centavos), atribuído ao pagamento de juros sobre o capital próprio à acionista da Companhia, nos termos da Reunião 
de Diretoria da Companhia realizada em 28 de dezembro de 2018, será destinado integralmente à amortização de 
prejuízos acumulados da Companhia; e (ii) o montante de R$ 10.231.763,73 (dez milhões, duzentos e trinta e um mil, 
setecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos) serão destinados à amortização de prejuízos acumulados da 
Companhia. 6.3. Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração 
no exercício social de 2019. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi 
lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco 
Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio 
Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, 
Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 646.937/19-4 em 20.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mais Chefs S/A
CNPJ em constituição

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de 20/09/2019
Data: 20/09/2019, às 10h. Local: Sede social. Barueri/SP. Subscritores: GROU Empreendimentos Ltda., sociedade empresária, CNPJ nº 58.377.094/0001-00, 
com sede na Alameda Madeira, 222, 7º andar, conjunto 71, Sala 02, Edifício Alfacon, Centro Empresarial Alphaville, Barueri - SP, CEP 06454-010, representada 
por seus administradores, José Soares da Silva Junior, RG 5.972.239-3 SSP/SP e CPF/MF nº 898.230.448-72, José Ricardo Ferreira Soares, RG 24.513.371-9 
SSP/SP e CPF nº 303.845.238-62; e Leonardo Medeiros Antunes Ferreira, CPF nº 037.651.127-39, RG nº 09.958.630-7 SSP/RJ. Presença: Subscritores 
representando a Totalidade do capital subscrito. Mesa: Presidente: Leonardo Medeiros Antunes Ferreira; Secretário: José Ricardo Ferreira Soares. 
Deliberações: Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o “Boletim de Subscrição” a que alude o artigo 85, da Lei nº 6.404, de 
15.12.76 foi devidamente preenchido e o capital social de R$ 100.000,00, representado por 100.000 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor 
nominal, foi totalmente subscrito, sendo estabelecido que a integralização se fará mediante a entrada de 10% do preço de emissão das ações subscritas em 
dinheiro, no valor de R$ 10.000,00 e o saldo de 90%, será integralizado até 31/12/2021, em moeda corrente nacional e/ou através de bens, sendo prorrogável 
a critério da sociedade, conforme o “Boletim de Subscrição”. Uma vez aprovado o Estatuto Social, foi efetuada a eleição dos Diretores: Diretor Presidente: 
Leonardo Medeiros Antunes Ferreira, já qualificado; e Diretor Vice-Presidente: José Márcio Ferreira Soares, CPF sob nº 271.581.778-90 e RG nº 
27.479.005-1 SSP/SP. Diretores sem Designação: a) José Paulo Ferreira Soares, CPF nº 260.191.008-98, RG nº 27.479.003-8 SSP/SP, para o cargo de Diretor 
sem Designação; b) José Ricardo Ferreira Soares, CPF nº 222.317.678-05, RG nº 34.686.561-X SSP/SP, Após a eleição, a Assembleia fixou os honorários mensais 
da Diretoria de conformidade com a legislação em vigor. Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia deliberou pela 
sua não instalação. Encerramento: Nada mais. Mesa: Leonardo Medeiros Antunes Ferreira - Presidente; José Ricardo Ferreira Soares - Secretário. 
JUCESP/NIRE S/A nº 35.300.54735-7 em 10/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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Matéria de capa

Bruno Soares (*)

E quando olhamos o mercado atualmente, em que pesem 
as novas opções e experimentações, o perfil médio dos 
serviços não fez a jornada digital completa. Eles são muito 

dependentes ainda de processos tradicionais como ligações 
telefônicas, tokens e até visitas a caixas eletrônicos e agências, 
deixando a experiência ainda não tão amigável como poderia ser. 
Além disso, de forma geral, os serviços são muito padronizados, 
dando pouca margem a personalizações. 

Entretanto, o setor financeiro, um dos mais tradicionais e con-
servadores segmentos da economia, também está vivendo seu rito 
de passagem para a economia 4.0. A velocidade de transformação 
só cresce, alavancada pela gangorra macroeconômica, por um 
consumidor mais exigente e a chegada de novas tecnologias e 
entrantes (sejam startups, varejistas ou gigantes do e-commerce 
e telefonia). 

Possivelmente, este é o momento de maior ebulição do setor 
financeiro - tirando, evidentemente, as crises - desde a introdução 
da computação nos anos 1970. Esse comportamento do usuário é 
comprovado pela pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2019 
(ano-base 2018) e apresentada durante o CIAB, maior congresso 
de tecnologia da informação e digital para o setor financeiro. 

Consumidores brasileiros super conectados, e sedentos por 
facilidades que atendam suas necessidades onde quer que estejam, 
estão realizando mais operações bancárias pelo seu smartpho-
ne. O mobile banking é um desses exemplos e se tornou o meio 
preferido no país para pagamentos de contas e transferências. 
A quantidade de transações com movimentações financeiras por 
celular aumentou em 80% no ano passado em relação à 2017. 

Os aplicativos de banco pelo celular responderam por 40% de 
todas as 78,9 bilhões de transações financeiras feitas no país no 
ano passado. Já o internet banking, acessado pelos computadores, 
encerrou 2018 com uma participação de 20% das operações do 
setor bancário. Juntos, esses dois canais digitais representaram 
60% das movimentações dos bancos no país. Ou seja, de cada 
10 transações, 6 foram feitas por meios digitais no ano passado. 

Como transformar a experiência 
do cliente no atual cenário

Revolução nos bancos

Já não é novidade para ninguém que o consumidor atual, especialmente o millennial, busca 
comodidade e facilidade acima de tudo. A segurança, embora considerada, é um pressuposto, 
e não um diferencial. 

Há cinco anos, os aplicativos bancários no celular repre-
sentavam apenas 10% das transações financeiras no país. 
Em 2018, esse serviço ganhou maturidade e mais confiança 
dos consumidores conectados, e o mobile banking aportou 
31,3 bilhões de transações financeiras, um 
aumento de 24% em relação ao ano anterior. 

Um dos fatores mais visíveis no Brasil 
para esse quadro talvez seja a “guerra” das 
maquininhas de cartão e a disseminação de 
marketplaces de investimentos, mas, abaixo da 
superfície, temos o universo das 155 milhões 
de contas correntes, 84,8% dele concentrado 
nas cinco maiores instituições. 

Quando tomamos esta perspectiva, o campo 
ainda é muito vasto. 

Segundo os dados apontados na pesquisa 
“A nova relação digital: uma história sobre 
finanças e o setor bancário”, desenvolvida 
pela iProspect, agência de marketing digital 
full performance, a América Latina reúne 
duas condições fundamentais para o desen-
volvimento do setor financeiro nos próximos 
anos: 45% da população adulta não atrelada a 
uma instituição financeira e uma das maiores 
penetrações digitais do mundo (mais de 70% 
com acesso a smartphones). 

Outros dados revelam ainda que apenas 
21% dos clientes bancários estão dispos-
tos a manter o seu nível de negócios atual 
com o banco que operam e que 87% dos 
consumidores estão dispostos a conhecer 
um player não-tradicional. Além disso, o 
potencial de geração de receita a partir da população sem 
acesso ou com pouco acesso bancário pode chegar a US$ 34 
bilhões, impulsionando não apenas o setor financeiro, mas o 
comércio eletrônico e a inclusão de novas tecnologias e mo-
delos de negócio na região. 

A nova onda vem com uma abordagem diferente. Os serviços 
são mais simples, as barreiras e burocracias são menores e a ex-
periência é inspirada em indústrias consideradas mais amigáveis, 
como a Apple e a Amazon. É importante ressaltar que essa carac-

terística digital não libera as startups e bancos 
digitais de proteções regulatórias importantes 
como a necessidade de banco custodiante, a 
supervisão do Banco Central e a vinculação 
com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). 

A pergunta que fica então é: por que esse 
consumidor deve lealdade às grandes institui-
ções? Muitos vão responder que se sentem mais 
confortáveis com a oferta tradicional e que a 
gama e variedade de produtos não é a mesma. 
Mas até quando? Os mais jovens demonstram 
maior interesse em migrar. Os mais velhos, 
por sua vez, estão experimentando as novas 
oportunidades. Ter uma bandeira conhecida, 
mas com uma experiência pouco amigável, já 
não é mais suficiente. 

Logo, estamos vivendo uma grande janela 
de oportunidade, cujo foco é na melhoria 
da experiência, convenientemente ligada à 
mobilidade e facilidade nas compras e outras 
transações. As tecnologias para isso (biometria, 
criptografia, big data, inteligência artificial, 
machine learning) já estão aí e nem podemos 
considerar como iniciais ou imaturas. 

A quase totalidade delas já está em pleno 
uso em outras indústrias e com casos de ve-
racidade comprovada. Grande parte já está 
embarcada, inclusive, em nossos celulares. A 
ponta de lança das mudanças são as contas 

digitais e meios de pagamento. Neste processo, os aplicativos 
têm um papel fundamental, realizando cada vez mais funções 
de forma rápida e fácil. 

A adesão tende a ser cada vez mais rápida. Segundo a Febraban, 
em 2018, foram abertas 2,8 milhões de contas via celular entre 
as 10 maiores instituições. O Nubank, por exemplo, fechou o 
ano passado com mais de 2,5 milhões de contas digitais. Quan-
do olhamos o mercado, novidades surgem toda a semana, com 
diferentes graus de maturidade e impacto. Os players menores 
têm mais agilidade e ousadia. 

Os maiores, embora tenham maior poder financeiro e acesso a 
clientes, lutam contra a inércia natural de seu gigantismo. Temos 
que levar em consideração nesta equação ainda os movimentos 
de empresas de telecom e marketplaces, como a Apple, a Sam-
sung e a Amazon. Dado seu porte global, esses players podem 
desenvolver soluções com um apelo, força e, principalmente, 
escala sem paralelo. 

Fica claro, então, que nos aproximamos de um momento de 
ruptura do modelo atual. Isso traz muitos desafios no processo 
de mudança, mas também a oportunidade para posicionar o setor 
financeiro de forma muita mais próxima e com ainda mais valor 
para o consumidor. 

É uma oportunidade também de obter maior eficiência, possibi-
litar condições mais competitivas e ampliar o acesso da população, 
a exemplo do que fizeram alguns países asiáticos como a China 
que, com base em muita tecnologia, integrou mais pessoas ao 
setor financeiro formal, impactando positivamente a economia. 

(*) - É diretor executivo da Cosin Consulting.

Consumidores 
brasileiros super 
conectados, e 
sedentos por 
facilidades que 
atendam suas 
necessidades onde 
quer que estejam, 
estão realizando 
mais operações 
bancárias pelo seu 
smartphone. O 
mobile banking é 
um desses exemplos 
e se tornou o meio 
preferido no país 
para pagamentos 
de contas e 
transferências.

cantarinobrasileiro.com/reprodução

noomis.febraban/reprodução
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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: ADEMAR GUERRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Birigui, SP, no dia (25/08/1954), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Fidelcino Saraiva de Oliveira e de Julieta Guerra de Oli-
veira. A pretendente: MARLI BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/04/1971), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ozias Barbosa de Oliveira e de Odilia Barbosa de Oliveira.

O pretendente: ADELCIO DEMETRIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em Anápolis, GO, no dia (30/04/1964), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Demetrio dos Santos e de Maria São Miguel 
Nunes de Lima. A pretendente: INÊS IVETE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Iepê, SP, no dia (22/09/1961), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Oscar Vicente da Silva e de Ivete Conceição da Silva.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
torneiro mecânico, nascido em Monte Santo, BA, no dia (05/08/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agostinho José dos Santos e de Maria Clara Borges. 
A pretendente: JOANA DE CARVALHO SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Monte Santo, BA, no dia (05/12/1968), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valmir Febronio dos Santos e de Maria De Carvalho dos Santos Ramos.

O pretendente: ANTONIO GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Cambará, PR, no dia (08/11/1978), residente e domiciliado em 
Capivari, SP, filho de Raimundo Eugênio Ferreira e de Maria dos Anjos Gonçalves. A 
pretendente: KATIA SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Antonio Moraes de Almeida e de Rita Candido Moraes e Almeida.

O pretendente: DANILO DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edimilson Jose do Nascimento e de Jildaci Francisca da Silva. 
A pretendente: BIANCA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Fabio Ferreira da Silva e de Simone de Fatima Soares.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Silva e de Sidneia Pereira da Cunha. A 
pretendente: LILIANA DOS SANTOS FEITOSA, estado civil divorciada, profissão agente 
de saúde, nascida em Guarulhos, SP, no dia (31/01/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves Feitosa e de Maria de Fátima dos Santos.

O pretendente: MARLON SANTIAGO QUEIROZ, estado civil divorciado, profissão ele-
tricista, nascido em Jaguaquara, BA, no dia (18/09/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Bastos Queiroz e de Maria Ivone Miranda San-
tiago. A pretendente: JOSIANE MATOS SILVA, estado civil solteira, profissão agente de 
atendimento, nascida em Porto Seguro, BA, no dia (24/12/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dioaldo Bispo da Silva e de Joaquina Barreto Matos.

O pretendente: LUIZ FRANCISCO CAVALCANTI, estado civil solteiro, profissão con-
ferente, nascido em Belem de Maria, PE, no dia (11/10/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco Cavalcanti e de Teresa Alves de 
Lima. A pretendente: SUELY MANOEL DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Assai, PR, no dia (07/06/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Manoel de Oliveira e de Maria Sabino de Oliveira.

O pretendente: VINICIUS GOMES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Acopiara, CE, no dia (10/02/1992), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Bernardo Antonio Pereira e de Gelsa Maria Moreira Gomes. 
A pretendente: ROSA MANOEL DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão ajudante 
geral, nascida em Assai, PR, no dia (10/06/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Manoel de Oliveira e de Maria Sabino de Oliveira.

O pretendente: ELIAS PEDROSA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/01/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elias Pedrosa da Silva e de Lucília Maria Correia. A pretendente: 
GILVANETE BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabelereira, nascida 
em Santana do Ipanema, AL, no dia (13/06/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Bezerra da Silva e de Josineide Bernarda da Silva.

O pretendente: GUSTAVO DOS REIS LINARES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson Furtado Linares e de Fabiana dos Reis. A pretendente: 
LETICIA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Renivaldo Silvano da Silva e de Margarete Lima da Silva.

O pretendente: JOSÉ EDMILSON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
gerente comercial, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/06/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Cicero da Silva e de Irene Alves dos Santos da 
Silva. A pretendente: ESCARLAT BRUNA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (19/08/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto da Silva e de Rosemary Lima da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Dermeval Santos e de Leonor Pereira dos Santos. A pretendente: 
ADRIANA COUTINHO SILVA, estado civil solteira, profissão assistente financeira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Jussier Mendes da Silva e de Maria das Dores Coutinho Silva.

O pretendente: JORGE DOS SANTOS CORREA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1963), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Eude Gomes Correa e de Regina Santos Correa. A pretendente: 
MARIA DE LOURDES PACHECO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/12/1959), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Pacheco e de Maria da Conceição Pacheco.

O pretendente: GILVACIO GONÇALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão super-
visor de SAC, nascido em Itanhém, BA, no dia (16/09/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Caldeira de Sousa e de Maria Istael Gonçalves 
de Sousa. O pretendente: EDSON SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
bancario, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Edson da Silva e de Irenilda Roque Soares da Silva.

O pretendente: MARCELO BISPO SANTANA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Mauricio Simão de Santana e de Maria do Carmo Bispo. A pretendente: ISABEL 
MAGALHÃES DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia (01/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Moises do Espirito Santo e de Maria das Graças Magalhães Ferreira do Espirito Santo.

O pretendente: ADAILTON BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão super-
visor operacional, nascido em Ibicarai, BA, no dia (20/10/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valter dos Santos e de Rosenildes Oliveira Bispo. 
A pretendente: RAILLANE MACIEL DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Itabuna, BA, no dia (08/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Raimundo Bento de Jesus e de Eliana Maciel Santos.

O pretendente: JOSÉ MARIANO MENEZES SANTOS, estado civil viúvo, profissão 
aposentado, nascido em Ilhéus, BA, no dia (08/06/1952), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marciano Nery dos Santos e de Aurelina França Menezes. A 
pretendente: MARIA DE ALMEIDA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Pindobaçu, BA, no dia (11/04/1952), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Pedro Candido de Almeida e de Josefa Alves de Almeida.

O pretendente: VAGNER APARECIDO JACINTO, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Mauricio Jacinto e de Maria Lucia de Lima. A pre-
tendente: SELMA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vigilante, nascida 
em Barbosa Ferraz, PR, no dia (15/06/1973), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dair Martins de Oliveira e de Josefa da Silva Oliveira.

O pretendente: MATEUS CARRIEL JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Jesus dos Santos e de Gislene da 
Costa Santos. A pretendente: ELIZABETH CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/12/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Firmino da Silva e de Odete Bernardo da Conceição.

O pretendente: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
técnico de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Jose de Souza e de Maria Jose Bezerra 
de Souza. A pretendente: MARTA LÚCIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Jundiaí, SP, no dia (26/07/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Germano Lúcio da Silva e de Nair Luiza da Silva.

O pretendente: JUSCELINO MARTINHO, estado civil divorciado, profissão metroviario, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1964), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lourencio Martinho e de Martinha Silva de Almeida. A pretendente: 
GIORGIA ELOISA CAMPOS DA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Amilton Santos de Oliveira e de Mariusa Campos da Silva.

O pretendente: CAIQUE FELICIANO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
gráfico, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete Flauzino de Souza Silva e de Claudia Feliciano 
de Souza Silva. A pretendente: CABRIELA JOSÉ, estado civil solteira, profissão esten-
cionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (01/04/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos José e de Edileuza de Souza José.

O pretendente: BISMARK RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Colméia, TO, no dia (21/08/1995), residente e domiciliado 
em Natividade, TO, filho de Jonas Rodrigues de Oliveira e de Maria Vanusa de Sousa 
Oliveira. A pretendente: SHEILA ALVES DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Teixeira Araujo e de Rosilda Alves da Silva Araujo.

O pretendente: WESLEY SANTIAGO QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ednaldo Bastos Queiroz e de Maria Ivone Miranda Santiago. A preten-
dente: MARIANA LUIZA ALMIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
creche, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1996), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Oséas Jose da Silva e de Debora Fernandes Almiro da Silva.

O pretendente: EDMILSON DE SOUZA BENTO, estado civil divorciado, profissão brin-
quedista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Bento e de Rivanda de Souza Bento. A pretendente: 
FABÍOLA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (31/12/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Mário José da Silva e de Elizabete dos Anjos Santos Silva.

O pretendente: SINVALDO CRUZ DE MELO, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Amargosa, BA, no dia (12/12/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Manoel de Melo e de Etelvina de Jesus Cruz. 
A pretendente: AUDENIRA DE CASTRO PEREIRA, estado civil divorciada, profissão 
ajudante geral, nascida em Curaça, BA, no dia (27/08/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves Pereira e de Maria José de Castro Pereira.

O pretendente: LUCAS ALVES FAIOLI, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (07/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Izaias Faioli e de Terezinha Alves Faioli. A pretendente: LAILA MILENA DOS 
SANTOS BENTO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (18/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Luis Rodrigues Bento e de Ana Paula Silverio dos Santos.

O pretendente: TIAGO HENRIQUE BRAGA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cosmo Damião Ribeiro e de Sandra Regina Braga. A 
pretendente: EVA CRISTINA LIMA DE ABREU, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Nascimento de Abreu e de Maria Pereira Lima de Abreu.

O pretendente: TEODORO BELTRAN CRUZ VARGAS, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Lima - Peru, no dia (15/09/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Isidro Cruz Navarro e de Gerarda Vargas Cardenas. A 
pretendente: SANTUSA LOPEZ TICONA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Apurimac - Peru, no dia (31/10/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcelino Lopez Pineda e de Elisa Ticona Sanchez.

O pretendente: CLOVIS BITENCOURT ALVES, estado civil divorciado, profissão au-
xiliar administrativo, nascido em Campo Grande, MS, no dia (03/05/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alves e de Neusa Bitencourt. A 
pretendente: MISLAINE TUPINÁ DIAS, estado civil solteira, profissão cabelereira, nascida 
em Casa Nova, BA, no dia (07/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Francisco Dias e de Maria do Socorro Tupiná Dias.

O pretendente: DAVID LOPES MARTINS, estado civil divorciado, profissão motorisra, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Lopes Martins e de Geni Aparecida Brazil. A pretendente: 
DAMARIS BEZERRA COSTA, estado civil divorciada, profissão tecnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valderi Costa e de Maria das Dores Bezerra Costa.

O pretendente: MARCOS FERREIRA DE SOUZA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
operador de loja, nascido em Jardim, CE, no dia (08/11/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Ferreira de Souza e de Cicera Lopes dos Santos. A 
pretendente: DAIANA JÉSSICA JUSTINO MAGALHÃES, estado civil solteira, profissão bal-
conista, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (12/08/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Itamar Silva Magalhães e de Cleonice Justino Magalhães.

O pretendente: THARLES REIS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
negociador, nascido em Peruibe, SP, no dia (07/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Dos Reis Gonçalves da Silva e de Regina Santos 
da Silva. A pretendente: SUELLEN BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elizio Gabriel da Silva e de Neide Batista.

O pretendente: VAGNER DE ARAUJO NUNES, estado civil divorciado, profissão motoris-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valmir Nunes e de Ilma de Araujo Nunes. A pretendente: ROSI-
NEIDE LUSINETE DA ANUNCIAÇÃO SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
adminstrativo, nascida em Limoeiro, PE, no dia (10/03/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Manoel da Silva e de Lusinete Elvira da Anunciação.

O pretendente: SÍLVIO TEIXEIRA ALECRIM, estado civil solteiro, profissão metrôviario, 
nascido em Ibititá, BA, no dia (22/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Clóvis Araújo Teixeira e de Neire Barbosa Teixeira Alecrim. A pre-
tendente: BRUNA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em Trindade, GO, no dia (26/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edvânio Souza Góes e de Wita Tatiana Rodrigues Paiva de Souza.

O pretendente: JONAS AMANCIO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Vagner Augusto Ferreira e de Cibele Fabiola do Nascimento Amancio. A 
pretendente: TATIELI PARREIRA FIGUEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar admins-
trativo de loja, nascida em São João do Meriti, RJ, no dia (14/05/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Demetrius Vidal Figueira e de Tatiana Alves Parreira.

O pretendente: DEIVISON ROLIM DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Campinas, SP, no dia (05/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valmir José da Silva e de Maria de Fatima Rolim da Silva. A pretenden-
te: ESTER BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eronias Bispo dos Santos e de Simone Cibele Batista dos Santos.

O pretendente: VAGNER DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joaquim José dos Santos Filho e de Epifania Evangelista da Silva San-
tos. A pretendente: NÚBIA DE OLIVEIRA AMORIM, estado civil solteira, profissão agente 
de saude, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Dionisio Costa Amorim e de Lazara de Oliveira Amorim.

O pretendente: JOÃO VITOR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Nildo dos Santos e de Maria Rita Coelho dos Santos. A preten-
dente: ALICE CAROLINE CHAGAS BEZERRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcos Vinicius dos Santos Bezerra e de Claudia Maria Chagas.

O pretendente: ANTONIO BIZERRA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Viçosa, AL, no dia (10/02/1951), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Joel Marques Bizerra e de Catarina Maria Bizerra. A pretendente: WALDEREZ 
MONTEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida em Recife, PE, 
no dia (23/04/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Monteiro da Silva e de Maria Quiteria da Silva.

O pretendente: VAGNER MARTINS CALDEIRA, estado civil divorciado, profissão motoris-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Martins Caldeira e de Maria Luiza Caldeira. A pretendente: 
SIMONE DE FATIMA SOARES, estado civil solteira, profissão fiscal de transporte, nas-
cida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (17/07/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Soares e de Luzia de Fatima Soares.

O pretendente: ANDERSON EVARISTO, estado civil divorciado, profissão tecnico de 
refrigeração, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edno Evaristo e de Rosângela Goes da Silva Evaristo. A 
pretendente: DEYSE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves dos Santos e de Marinalva Ramos dos Santos.

O pretendente: FELIPE SILVA, estado civil solteiro, profissão multi operador, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (12/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
do Socorro Silva. A pretendente: CAMILA CRISTINA DA SILVA DANTAS, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Inaldo Ferreira Dantas e de Edna Maria da Silva Dantas.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS MOTTA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de entrega, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José de Castro Motta e de Juceleide dos Santos Motta. A 
pretendente: ANDRESSA RODRIGUES CAMARGO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Santo André, SP, no dia (18/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdeci Loureiro Camargo e de Elisangela Rodrigues Fernandes.

O pretendente: EDSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido 
em Recife, PE, no dia (27/08/1967), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Rosemiro Alves da Silva e de Maria Aurea Soares. A pretendente: GIANE 
MUNIZ DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Recife, PE, no 
dia (08/11/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino 
Muniz de Andrade e de Margarida Cristina de Andrade.

O pretendente: FELIPE DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Tadeu de Jesus Silva e de Vanda Mazuchi de Lima Silva. A pretendente: 
IONE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Claudionor José dos Santos e de Ana Maria dos Santos Cruz.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO LEITE JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
analista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Leite e de Maria Alzinete Gomes Leite. 
A pretendente: DEBORA RODRIGUES FRACASSO, estado civil solteira, profissão 
analista, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edison Luiz Fracasso e de Vanda Rodrigues Fracasso.

O pretendente: FERNANDO DE MELO NEVES, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (10/07/1995), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Misael Bispo Neves e de Mirian Paz de Melo 
Neves. A pretendente: LUANA REGINA NOVAIS, estado civil solteira, profissão assistente 
de atendimento, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/11/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Celio Roberto Cajui Novais e de Livia Regina Chapar.

O pretendente: TIAGO DA SILVA BRITO MARTINS, estado civil solteiro, profissão bancá-
rio, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcos de Carvalho Martins e de Girlene da Silva Brito Martins. A 
pretendente: ALINE SOARES BRAGA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Arno Alves Braga e de Zilda Alves Soares.

O pretendente: WANDERSON BARBOSA GUIMARÃES, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Guilherme Guimarães e de Carmerina Barbosa 
Guimarães. A pretendente: ANA LUCIA PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (11/03/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisca Pereira.

O pretendente: VICTOR DE PAULA COSTA, estado civil solteiro, profissão panfletagem, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilcilene de Paula da Costa. A pretendente: CRISTIANE COSTA 
ALVES DE SANTANA, estado civil solteira, profissão panfletagem, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (06/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Alves de Santana e de Maria das Graças Costa Alves.

O pretendente: JOSIMAR HINZ DE LIMA, estado civil viúvo, profissão polidor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (11/09/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ottmar Hinz e de Maria Elizabete Hinz. A pretendente: SAMIRA TAMIRES AMA-
DEU, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mariana Aparecida Amadeu.

O pretendente: FABIO BITENCOURT DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão 
empacotador, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joel de Sousa e de Ana Celia Bitencourt Souza. A 
pretendente: BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexandre Marques Pereira e de Maria Celia dos Santos Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE VENANCIO MARTINS, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Eduardo Martins e de Sonia Cristina Carriço 
Venancio. A pretendente: TAYNA SAMANTA DOS ANJOS ROCHA PINTO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Curitiba, PR, no dia (20/04/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Henrique de Jesus Pinto e de 
Ana Maria do Anjo Rocha.

O pretendente: JOSÉ LINALDO SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Satiro Dias, BA, no dia (02/08/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes de Carvalho e de Maria Leal Santos de 
Carvalho. A pretendente: MARIA JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão ajudante de cozinha, nascida em Satiro Dias, BA, no dia (10/03/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José de Souza Oliveira e de Marieta 
de Souza Oliveira.

O pretendente: GILMAR ELIAS, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em Mi-
guelópolis, SP, no dia (21/09/1962), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Geraldo Elias e de Tereza Gomes Elias. A pretendente: NATALICIA CARDOSO 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Poções, BA, no dia 
(25/12/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arquimedes 
Ribeiro Silva e de Eneclides Cardoso da Silva.

O pretendente: RAFAEL ANDERSON DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profissão controlador de acesso, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/07/1993), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sidnei Aparecido Rodrigues e 
de Flavia Rinalda Vieira da Silva. A pretendente: JULIANA SILVA DA ROCHA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio Severino da Rocha e 
de Maria Margarete Silva da Rocha.

O pretendente: JOSÉ GUTEMBERGUE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia (09/11/1974), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria dos Anjos Souza. 
A pretendente: ELIANE DE OLIVEIRA MOREIRA, estado civil solteira, profissão aju-
dante de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Adão Moreira e de 
Mercedes de Oliveira Moreira.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES MARQUES, estado civil solteiro, profissão en-
canador, nascido em Jenipapo, SP, no dia (05/01/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adalson Pinheiro Marques e de Maria Nilda Alves Maques. 
A pretendente: CLAUDIANA APARECIDA GOMES FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão assistente fiscal, nascida em Francisco Badaró, MG, no dia (25/06/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Ferreira de Sousa 
e de Maria Valdete Gomes Ferreira.

O pretendente: BENEDITO MOREIRA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão 
metalurgico, nascido em Belém, PA, no dia (11/02/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Eugenio José de Farias e de Rita Moreira de Farias. A 
pretendente: DORALICE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/04/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ana Antonia dos Santos.

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: GABRIEL MATAVO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/09/1990), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner da Silva e de 
Evandra Matavo da Silva. A pretendente: RAIZA MACHADO RODRIGUES, de nacio-
nalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em Suzano - SP, no 
dia (10/04/1989), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Almir 
Rodrigues de Sousa e de Arlene Machado Rodrigues.

O pretendente: HENRIQUE DE ARAUJO JORGE, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/04/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Jorge e de Maria Alda de 
Araujo Jorge. A pretendente: VERONICA JARA CACERES, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(24/03/2000), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Ruben Dario 
Caceres Rios e de Mirian Felisa Jara Diaz.

O pretendente: ADLER FELIPPE MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista ambiental, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/06/1989), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Antonio da Conceição 
Marques e de Marcia Felippe Marues. A pretendente: WALKIRIA LUISA DA ROCHA 
FRANCO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar escritório, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (08/11/1992), resident e e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Odair Franco e de Lenilsa da Rocha Franco.

O pretendente: VICTOR ALEXANDRE SPISSO RODRIGUES, de nacionalidade bra-
sileira, profissão farmacêutico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/06/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Carlos Rodrigues e de Sueli Spisso Rodrigues. A pretendente: PAULA CAROLINE 
ORTEGA BERALDO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/09/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo SP, filha de Paulo Tadeu Beraldo e de Gledis Ortega Beraldo.

O pretendente: RAFAEL MARTINS SARDINHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
arquiteto, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/07/1992), residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Carlos Sardinha e de 
Mara Martins Sardinha. A pretendente: FLAVIA SONAGERI CUNHA, de nacionalidade 
brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(26/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edmur 
Alves Cunha e de Jane Sonageri Cunha.

O pretendente: THIAGO LUNA, de nacionalidade brasileira, profissão product owner, 
estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (07/04/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Luis Dias Luna 
e de Conceição Aparecida Forti Luna. A pretendente: GABRIELA DA SILVA VIEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista de RH, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (08/12/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz Francisco Vieira e de Maria Salome da Silva.

O pretendente: CAIO CIUFFA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão autô-
nomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/09/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivair Machado e de Soraia Selma 
Ciuffa. A pretendente: IOHANA MIRANDA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
profissão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/01/1998), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Flávio Martins Fernandes 
e de Tatiana Miranda de Campos.

O pretendente: TIAGO RAFAEL PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Novo Horizonte - SP, no dia (15/01/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosemary Pereira. A 
pretendente: MANOELLA VAZQUEZ CASANOVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
profissão técnico de nutrição, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(29/02/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Samuel 
Gonçalves Martins e de Irene Vazquez Casanova Martins.

O pretendente: DORIVAL MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, 
estado civil divorciado, nascido em Ipauçu - SP, no dia (08/05/1970), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Almiro Felizardo Moreira e de Raquel 
Bobio Moreira. A pretendente: HELENA ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresária, estado civil divorciada, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
no dia (28/01/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Godofredo Teodoro Alves e de Anna Domingues Alves.

O pretendente: GEOVANNE RAFACHO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
preparador de veículo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/01/1994), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Cesar Antonio Ramos e de 
Viviane Aparecida Rafacho Silva. A pretendente: KARINA ALVES DELGADO RICCI, de 
nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (20/05/1994), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Carlos Alberto Ricci e de Luciane Alves Delgado.

O pretendente: VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
designer, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/02/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter Pereira de Castro e de Rosinei 
Gonçalves de Oliveira Castro. A pretendente: LARISSA AKEMI TAMURA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em Suzuka - 
Província de Mie - Japão, no dia (11/03/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Nilton Cesar Pinto de Souza e de Eliane Silveira Tamura de Souza.

O pretendente: MOISES SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/06/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Batista dos Santos e de 
Maria Luisa Silva dos Santos. A pretendente: JULIANNA DAPHNE GAMBARDELLA DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (09/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Eduardo Antonio de Oliveira e de Adriana Gambardella Ferreira.

O pretendente: JEFFERSON THIAGO ALVARAZI, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/08/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tania Regina Alvarazi. 
A pretendente: GABRIELA FERNANDA DOBKEVICIUS, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/07/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Dobkevicius Filho 
e de Aparecida de Cássia Gomes Vilarinho Dobkevicius.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRUNO GALLARDI DINIS DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente de projetos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/08/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Artur Dinis Dias e de 
Gessilda Gallardi. A convivente: THAIS CRISTINA DE FREITAS FINOTTI, de nacionali-
dade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em Osasco - SP, 
no dia (10/04/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Renato Zancopé Finotti e de Aparecida Cristina de Freitas Finotti.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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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

Quando se trata 
de planejamento 
sucessório, o 
interessado tem 
que atentar-se  às 
regras de direito de 
família e sucessão, 
do direito societário 
e principalmente dos 
encargos tributários 
provenientes de sua 
escolha

Um dos principais im-
pactos tributários, 
quando falamos em 

sucessão, é a incidência do 

Eduardo Moisés
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imposto na transmissão dos 
bens aos herdeiros, ou seja, 
o ITCMD.

O ITCMD ou ITCD, como 
é denominado em alguns 
estados, é um tributo de 
competência estadual, ca-
bendo a cada ente federativo 
determinar a base de cálculo, 
as alíquotas (que podem 
ser de 1 a 8%) e formas de 
cobrança.

Outrossim, importante 
ressaltar que quando tra-
tamos de doação ou trans-
missão por falecimento de 
bens imóveis, o local do 
recolhimento do ITCMD 
é a localidade do imóvel, 
conforme artigo 155, I da 

Constituição Federal. Quan-
do se trata de bens móveis, 
conforme artigo 155, II da 
Constituição Federal, o 
local do recolhimento 
do ITCMD é o domicílio 
fiscal do doador

Uma opção para o pla-
nejamento sucessório  é 
criar empresas que possam 
concentrar ou organizar o 
patrimônio familiar, a cha-
madas holding familar, que 
passa a ser proprietária dos 
bens, com a doação ou venda 
de cotas e com reserva de 
usufruto. Distribuem-se as 
quotas sociais da empresa 
entre os familiares suces-
sores e criam-se regras de 

administração dos bens, 
com cláusulas que garantam 
a manutenção dos poderes 
dos sucedidos de forma 
vitalícia ou até uma data 
previamente determinada.

A criação de holdings fami-
liares viabiliza uma melhor 
eficiência na carga tributária, 
já que ao invés do ITCMD in-
cidir sobre os imóveis, irá in-
cidir sobre as quotas sociais. 
Se tratando de bem móvel, 
tal ITCMD será recolhido no 
domicilio fiscal do titular do 
patrimônio, pois os imóveis, 
mesmo estando em estados 
diversos, fazem parte do ca-
pital social da holding. Assim, 
o que será transferido aos 

herdeiros, seja por doação ou 
falecimento, serão as quotas 
sociais e não mais os imóveis.

Para titulares de patrimô-
nio que residem em estados 
que cobram aliquota máxima 
de 8% de ITCMD, a eventual 
troca do domicílio fiscal pode 
possibilitar uma redução 
expressiva nos custos do 
planejamento sucessório. 
Salienta-se que tal troca 
de domicilio deve ser bem 
estruturada e acompanhada 
de documentos e propósitos 
que comprovem a efetiva 
alteração.

Portanto, recomenda-se 
ao interessado planejar sua 
sucessão o aconselhamen-

to jurídico e contábil no 
tocante à abertura de uma 
holding familiar bem como 
o estudo da viabilidade e 
necessidade de alteração 
de seu domicilio fiscal, 
viabilizando a redução 
dos impactos tributários 
correspondentes à  trans-
missão do patrimônio aos 
herdeiros.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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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: FERNANDO DE ANDRADE FRANCISCO, profissão: fiscal de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Marco Francisco e de Valeria 
Margarida de Andrade. A pretendente: YARA SANTOS PEREIRA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Renato Pereira da Silva e de 
Deusdedit dos Santos Pereira da Silva.

O pretendente: FRESNEL JOSEPH, profissão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 04/05/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Frenel Joseph e de Imancia Corriolan. A pretendente: MARIE 
MICKA DESIR, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: República do 
Haiti, data-nascimento: 07/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Lenet Desir e de Marie Jolie Merilan.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Conceição Ribeiro e de Sueli Maria 
de Oliveira. A pretendente: ERICA NUNES BRITO DE SOUZA, profissão: líder de 
prevenção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Francisco de 
Souza e de Raquel Nunes de Brito.

O pretendente: VÍTOR LIMA NEVES, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Airton Ferreira das Neves e de Silvana Lima Neves. A 
pretendente: NATALIA AZEVEDO RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 25/08/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Ribeiro dos Santos e de 
Eliane Paula Rodrigues de Azevedo.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA, profissão: ténico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 19/07/1982, residente 
e domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, filho de Graciete Conceição da Silva. A 
pretendente: BRUNA SOARES BESERRA, profissão: analista de qualidade, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Delson Carlos Beserra e de Francisca Celia 
Soares da Silva.

O pretendente: BRUNO PEREIRA DE SOUZA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Leia Pereira de Souza. A pretendente: BRUNA RODRIGUES 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Rodrigues da Silva e de Josefa Severina da Silva.

O pretendente: WILLIAM LOPES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de prevenção de 
perda, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosil Cardoso de Oliveira e de Andreia 
Lopes de Freitas. A pretendente: ALLINE SANTOS VIEIRA, profissão: supervisora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alvaro Nunes Vieira Filho e de 
Aparecida Rejane Barboza dos Santos.

A pretendente: MARIA MADALENA DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: Paranaguá, PR, data-nascimento: 27/05/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benvindo dos Santos e de Alice 
Divina Oliveira dos Santos. A pretendente: IRACEMA MARIA LEÃO, profissão: 
aux. de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Piratinga, PE, data-
nascimento: 04/11/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria 
de Souza Leão.

O pretendente: ALLI FRANCISCO DA SILVA, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Virgilio Miguel da Silva Filho e de Cleonice 
Francisca da Silva. A pretendente: ÉLLEN ROBERTA RODRIGUES FERREIRA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 06/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosemeire 
Rodrigues Ferreira.

O pretendente: ERICK DA SILVA ALMEIDA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marcio Leandro Valentim de Almeida e de Rosileide da Silva 
Almeida. A pretendente: TAUANE ROSA RAMOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sheila Maria Ramos.

O pretendente: WILLIAM MAURICIO MONTEIRO, profissão: recepcionista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Monteiro da Silva e de Juracy Mauricio 
Monteiro. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, profissão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Triunfo, PB, data-nascimento: 11/05/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Pereira e de Jasmira Ana 
Abrantes.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
26/03/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alfredo Alves dos 
Santos e de Maria do Carmo da Silva Santos. A pretendente: PATRICIA DE JESUS 
NASCIMENTO, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 02/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Edson Romão do Nascimento e de Sueli de Jesus.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BELOTI JUNIOR, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/11/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Beloti e de Vera Lucia Beloti. 
A pretendente: ROSANGELA MARIA BARAUNA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 19/05/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daria Maria Barauna.

O pretendente: GILMAR MANUEL MORAIS, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Graciano Manuel Morais e de Amalia Pires 
Morais. A pretendente: RITA DE KÁTIA LEMOS, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cesaria Maria Lemos.

O pretendente: DILBAG SINGH, profissão: fazendeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Poohli - Índia, data-nascimento: 15/11/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Parmjeet Singh e de Jasveer Kaur. A pretendente: GRAZIELLE 
MOREIRA FREITAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vagner 
Silva Freitas e de Maria Isabel Moreira de Souza.

O pretendente: BRUNO FERREIRA MALAGONI, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Malagoni e de Lucia Ferreira Malagoni. A pretendente: 
KELLY CRISTINA RIBEIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Poá, 
SP, data-nascimento: 25/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Eliane Luiza Ribeiro.

O pretendente: JOSE ROBERTO GOIS DE SANTANA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 13/07/1960, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Cupertino Santana e de Izabel Gois 
de Santana. A pretendente: MARIA DE FREITAS LACERDA, profissão: acessorista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Independêcia, CE, data-nascimento: 13/03/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco de Lacerda e de 
Inês Alves de Freitas Lacerda.

O pretendente: GILSON BEZERRA DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 10/08/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Julio Elias dos Santos e de Maria Bezerra dos 
Santos. A pretendente: EUNICE BARROS MACHADO, profissão: empresária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ouro Verde, SP, data-nascimento: 06/04/1964, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Barros Machado e de Terezinha Barros 
Machado.

O pretendente: JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS, profissão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tucuns-Francisco Ayres, PI, data-nascimento: 01/02/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira dos Santos e de 
Maria de Jesus de Sousa Santos. A pretendente: ÂNGELA FERREIRA DA SILVA, 
profissão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Uiraúna, PB, data-
nascimento: 04/01/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ronaldo 
Ferreira da Silva e de Audaline da Silva.

O pretendente: DIEGO PETROWSKI, profissão: montador de móveis, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benedito Wilson Petrowski e de Novanete Luz 
Petrowski. A pretendente: FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO, profissão: operadora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: Esperantina, PI, data-nascimento: 14/04/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelino Cunha de Sampaio e de 
Maria Alice da Silva.

O pretendente: ADRIANO QUINTILIANO MACHADO, profissão: ajudante de montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/07/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Almir Aparecido Santos Machado 
e de Marlene Cristina Quintiliano. A pretendente: LARISSA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/08/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Valdomiro dos Santos e de Angela Maria da Conceição.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ FERREIRA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria do Carmo Ferreira. A pretendente: ANDRÉIA ANDRADE 
DE ASSIS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tomaz 
Francisco de Assis e de Ivete Andrade de Assis.

O pretendente: REGINALDO MORENO, profissão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Moóca, SP, data-nascimento: 29/08/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Moreno e de Rosa Stoppa 
Moreno. A pretendente: LILIAN MARIA DE MEDEIROS, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 07/03/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Lidebal de Medeiros e de Maria Nazaré de 
Medeiros.

O pretendente: NILTON SERGIO DE CARVALHO, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Francisco de Carvalho e de Maria Carmelita 
da Cruz. A pretendente: MARIA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Nova Soure, BA, data-nascimento: 24/06/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clemente José de Santana e de 
Maria Damasceno dos Santos.

O pretendente: CLEDSON AMILTON HERMOGENS NOGUEIRA, profissão: montador 
de móveis, estado civil: solteiro, naturalidade: São João do Araguaia, PA, data-
nascimento: 23/11/1973, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amilton 
Hermogens Santos e de Ilda Ermelino Nogueira. A pretendente: ROSINILDA DA SILVA 
OLIVEIRA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, 
data-nascimento: 30/10/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnelo 
Jonas Oliveira e de Iracema Maria da Silva.

O pretendente: ALLAN DIEGO BARBOSA BASTOS, profissão: aux. de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jaziel Magalhaes Bastos e de 
Creunice Barboza. A pretendente: GABRIELE BATISTA MELO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 12/11/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Valdicio de Andrade Melo e de Maria 
Aparecida Batista Ramalho.

O pretendente: PAULO CESAR FRAGOSO, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Walter Fragoso e de Maria Teresa de Jesus Fragoso. A 
pretendente: PRISCILA ELAINE HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Lourenço da Silva 
Filho e de Neide Henrique Lourenço da Silva.

O pretendente: ÉWERTON FELIPE SILVA DA MACENA, profissão: ajudante de 
eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 24/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Helio da Macena Silva e de Maria 
Barbosa da Silva. A pretendente: JULIA DOS SANTOS SANTANA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 
24/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Elicio Oliveira de 
Santana e de Adelite Francisca dos Santos.

O pretendente: JOÃO ROSENDO DE BARROS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marina Rosendo de Barros. A pretendente: 
CAMILA MELO OLIVEIRA, profissão: técnica de farmácia, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Silva Oliveira e de Rita de Cássia Sena Melo Oliveira.

O pretendente: ANDERSON SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Lucia Santos Silva. A pretendente: JODIE 
LOPES GONÇALVES, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Donizethe José Gonçalves e de Iraci Melana Lopes Gonçalves.

O pretendente: SILVANO DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA, profissão: mecânico, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Alves Filho e de Amélia da Conceição 
Alves. A pretendente: LUCIANA DA SILVA MACEDO, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos de Macedo e de Cleusa Francisca 
da Silva Macedo.

O pretendente: CLAYTON GONÇALVES DOS SANTOS, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raulindo Lírio dos 
Santos e de Zilda Maria Gonçalves dos Santos. A pretendente: TATIANI LOPES PEGO, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/04/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Nicodemos Gomes Pego e de Maria Helena Gomes Pego.

O pretendente: ANDRÉ DE MELO DADÁ, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/11/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Domingos Ribeiro Dadá e de Marinalva de Melo Dadá. A 
pretendente: ELIANA APARECIDA DOS SANTOS, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Urucânia, MG, data-nascimento: 21/03/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Henrique dos Santos e de Eva do Carmo 
Oliveira Santos.

O pretendente: LUIS FERNANDO FERREIRA, profissão: op. de roçadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Damião Ferreira e de Claudina Vieira. A 
pretendente: SIMONY SOUSA PEREIRA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Bertoni Pereira e de Joselita Maria Santos.

O pretendente: FÁBIO JOSÉ PEREIRA, profissão: analista de controladoria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edivaldo Jose Pereira e de Silvia de Fatima Luz 
Pereira. A pretendente: MONICA SANTOS RIBEIRO, profissão: auxiliar contábil, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio Freire Ribeiro e de Marizete Ana dos 
Santos.

O pretendente: JORGE RODRIGUES GETZOFF, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Paulo Getzoff e de Nilza Aparecida 
Rodrigues Getzoff. A pretendente: LAÍS MENDES MARCONDES RIBAS, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Marcondes 
Ribas e de Edmeia Aparecida Mendes.

O pretendente: APARECIDO MENDES DA SILVA, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Iguaraci, PE, data-nascimento: 21/06/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Lourenço Mendes e de Maria das Dores 
Mendes da Silva. A pretendente: FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO LIMA, 
profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Bacabal, MA, data-
nascimento: 10/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Ribeiro de Lima e de Maria das Dores Nascimento.

O pretendente: JEFFERSON VEIGA DOS SANTOS, profissão: analista de recursos 
humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/03/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adauto Alves dos Santos 
e de Elza dos Santos Veiga. A pretendente: ELISANGELA APARECIDA FRANCO 
DE ARAUJO, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/04/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco 
Antonio de Araujo e de Cristiane Franco.

O pretendente: VINICIUS DOURADO NASCIMENTO, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reginaldo Jose do Nascimento e de Adriana 
Meira Dourado Nascimento. A pretendente: LUANA ALVES BATISTA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto Alves Batista e de Maria 
Aparecida de Jesus Alves Batista.

O pretendente: FABIO GOMES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Severino Gomes da Silva e de Maria do Socorro Rodrigues da Silva. A 
pretendente: MÁRCIA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Petrolândia, PE, data-nascimento: 22/08/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Zacarias da Silva Sobrinho e de Iraneide Maria da Silva.

O pretendente: VANDERLEI MOROLI, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Benedito Aparecido Moroli e de Marilene Fonseca Moroli. A pretendente: 
ANA PAULA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Argemiro José dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Bernardo de Oliveira Neto e de Romilda 
Tomazinho de Oliveira. A pretendente: JUSSARA DE MATOS SANTANA, profissão: 
analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Caetité, BA, data-nascimento: 
06/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josue Neris Santana e 
de Daguimar de Matos Santana.

O pretendente: HAMILTON SIMÕES DE MORAES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/04/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Armindo Simões de Moraes e de Benedita 
de Lourdes Ribeiro de Moraes. A pretendente: BRENDA CHAGAS DE ALENCAR, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lourival Saraiva de 
Alencar Filho e de Shirley Chagas.

O pretendente: HENRIQUE SANTOS BERNARDIS, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Carlos Bernardis e de Maria do Carmo 
Santos Bernardis. A pretendente: LAÍS FARIA CAINELI SILVA, profissão: assistente 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/05/1992, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Antonio Caineli Silva e 
de Vilma Faria de Almeida Caineli.

O pretendente: MARCOS ROBSON DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Antonio da Silva e de Maria Neusa Delfrate 
da Silva. A pretendente: PATRICIA SANTANA DE ALMEIDA, profissão: porteira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 19/08/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos de Almeida e de Arcelina Paulina 
Santana de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CANDIDO DA SILVA, profissão: caseiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
19/11/1963, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Candido Pereira 
Filho e de Amara da Silva Pereira. A pretendente: ANA LÚCIA DOS SANTOS SENA, 
profissão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 11/04/1959, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José dos Santos e de Izabel da Conceição Santos.

O pretendente: MARCOS ANTONIO MELLO MIRANDA, profissão: segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santa Vitoria do Palmar, RS, data-nascimento: 
06/09/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Getulio Paulo Miranda 
e de Maria Beatriz Fernandes Mello. A pretendente: JANAINA DA SILVA PINTO, 
profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Avelino 
Tadeu Pinto e de Catarina da Silva Santos.

O pretendente: ERIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: químico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/04/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adelino Rodrigues dos Santos e de Valdice 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: THAIS DOS SANTOS COSTA, profissão: ténica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amarildo Teixeira da 
Costa e de Janete Jane Nascimento dos Santos Costa.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, profissão: aux. de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Enildo Silva Nascimento e de Alcina 
Maria de Oliveira. A pretendente: NAYARA JUSTINO CRIPIM, profissão: atendente 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudionor Jose Cripim 
e de Maria Creusa do Carmo Justino.

O pretendente: JOÃO LUÍS SANCHEZ CARLOS, profissão: monitor aquatico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tupã, SP, data-nascimento: 06/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luís Fernando Martins Carlos e de Maria 
Aparecida Sanchez Carlos. A pretendente: RENATA LIMA DAS NEVES, profissão: 
vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Santos das 
Neves e de Admá Lima das Neves.

O pretendente: SIDNEY HILTON DE SOUSA, profissão: ténico de enfermegem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Pereira de Sousa e de Solange da 
Conceição Sousa. A pretendente: ELISÂNGELA ABILIO DA ANUNCIAÇÃO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Abilio da Anunciação e de 
Maria Lucia Cassiano da Anunciação.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171 Fax: 3107-2570
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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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Transição de carreira 
na era digital: o que 
você precisa saber

O mundo está 
em constante 
transformação. 
Porém, nunca 
havia mudado em 
uma velocidade tão 
rápida quanto nos 
dias de hoje

Alteramos não só a 
forma como nos re-
lacionamos com as 

pessoas, como também o 
jeito de levar a vida profis-
sional: seja na hora das em-
presas recrutarem pessoas 
ou até mesmo a forma como 
os candidatos passam por 
processos seletivos. Tudo 
mudou. Com isso, surgi-
ram novas carreiras, novos 
caminhos e profissões que 
antes não existiam. 

É natural que, ao longo 
de tanta transformação, as 
pessoas se questionem mais 
e busquem derrubar muros 
entre a vida pessoal e vida 
profissional para focar em 
gestão de vida e carreira 
como algo unificado e in-
terligado. Surgem, então, 
dúvidas como Qual é o meu 
real propósito profissional? 
Por que meu salário é tão 
injusto? O que me prende 
neste trabalho? Tenho 
medo de perder o empre-
go? Gosto do que faço? É 
aí que a ideia de mudar de 
área e começar a trilhar 
um novo caminho começa 
a aparecer. 

Mas como fazer essa tran-
sição de carreira? Primeiro, 
é importante entender os 
motivos pelos quais você 
deseja fazer essa mudan-
ça e olhar primeiro para 
dentro de si. Segundo, é 
necessário analisar o mer-
cado e perceber quais são 
as oportunidades que con-
versam melhor com o que 
você já desenvolveu. Para 
finalizar, é importante ter 
apoio profissional de quali-
dade, com instituições que 
estejam conectadas com as 
necessidades desse novo 
mundo para saber como 
desenvolver esse plano ou 
até mesmo para aprender 
a construir um. 

Existem 6 passos simples 
que você pode começar a 
fazer em casa para montar 
seu plano de transição de 
carreira. Atenção: o 6º é a 
dica de ouro! 

• Passo 1. Entender exa-
tamente os motivos pelos 
quais deseja realizar essa 
mudança; 

• Passo 2. Entender e 
aceitar que para transitar 
nesse novo mercado, deve-
rá atualizar a sua forma de 
ver a si mesmo e ao mundo 
ao seu redor. Novo mindset 
de crescimento; 

• Passo 3. Compreender 
o que está acontecendo 
com o mercado e quais 
são as novas necessidades 
de comportamento e co-
nhecimentos técnicos que 
tenham mais a ver com as 
habilidades que já possui. 
Desta forma, fica mais fácil 
sincronizar competências 
e criar um novo produto 
pessoal/profissional; 

• Passo 4. Desenvolver 
habilidade de aprender a 
aprender. Em um mundo 
complexo e volátil, a única 
certeza que temos é a in-
certeza. Isso significa que, 
para mudar de carreira, 
é preciso entender qual é 
o seu estado atual e qual 
estado desejado. Assim, 
fica mais fácil começar a 

entender o que significa 
essa habilidade essencial 
no mercado atual; 

• Passo 5. Cuidar do seu 
gerenciamento de carreira. 
Uma habilidade extrema-
mente fundamental para 
que você crie novos planos 
com clareza e que essas es-
colhas sejam sustentáveis, 
tornando você um profis-
sional de alta empregabili-
dade, independentemente 
da sua senioridade. Quando 
você gerencia a sua carrei-
ra, você cria com clareza o 
seu estado desejado e quais 
caminhos precisa criar com 
clareza, foco, disciplina e 
prazos a fim de atingi-lo 
com máxima qualidade e 
de forma sustentável; 

• Passo 6. Estude muito! 
Escolha uma boa institui-
ção para adquirir a nova 
competência técnica que 
escolheu. Em tempos de 
grandes mudanças e novos 
processos, uma boa escola 
é aquela que além de ofe-
recer um excelente nível 
de ensino técnico, propor-
ciona desenvolvimento de 
competências comporta-
mentais desejadas pelo 
mercado atual, bem como 
ações diversas de cons-
trução de networking e te 
ensina como utilizar a sua 
rede de contatos a favor dos 
seus projetos (inteligência 
relacional). 

Locais que incentivam a 
troca, o aprender a apren-
der, contato com possíveis 
empregadores, ações de 
desenvolvimento inter e 
intra pessoal, bem como a 
criatividade, certamente lhe 
ajudarão a criar um plano 
forte e focado em sucesso. 
Mas afinal, existe momento 
certo para mudar de carrei-
ra? A resposta é sim! 

O momento ideal é quan-
do você sentir que os 
caminhos pelos quais está 
seguindo hoje (carreira = 
caminho) não fazem mais 
sentido com a expressão 
da sua verdade e do seu 
propósito. Isso vale para um 
recém-formado ou mesmo 
para um engenheiro na 
faixa de 50 anos que quer 
buscar novas oportunida-
des no mercado. 

É importante aproveitar 
as oportunidades que o 
mercado oferece. Por estar-
mos vivendo em um mundo 
digital e todo conectado, o 
mercado de tecnologia está 
muito aquecido e promete 
ser promissor para 2019. 
Sem dúvida, quem entender 
verdadeiramente o proces-
so de transformação em que 
vivemos verá na tecnologia 
a grande necessidade de 
sobrevivência no mercado. 

Por fim, para evitar uma 
possível frustração durante 
ou depois da transição a 
palavra de ordem é plane-
jamento. Sem entender as 
razões e sem planejar seus 
passos com disciplina, foco 
e administração, a chance 
de frustração pode ser 
grande. Administrar a sua 
carreira após a transição 
continua sendo fundamen-
tal para que mantenha o seu 
nível de empregabilidade 
em alta. Você acompanha o 
que vem acontecendo com 
você e com o mercado, para 
que alinhe expectativas e 
desenvolvimento contínuo. 

(*) - É Mentora de Carreiras da Digital 
House, hub de educação para a 

formação de profissionais de alta 
performance para o mercado digital. 

Andrea Tedesco (*)

BNI Safira Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 08.913.871/0001-08 - NIRE 35.221.395.252

Ata de Reunião de Sócios 
1. Hora, Data, Local: Às 10h de 17/01/2020, na sede da sociedade em SP/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, 
conforme o disposto no Artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002. 3. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade. 4. Deliberações Tomadas: 
Após a discussão da matéria, os sócios presentes, deliberaram: 4.1. Aprovar a redução do capital da Sociedade, por encontrar-se excessivo em relação ao seu 
objeto social, de R$1.187.000,00 para R$ 906.630,00, uma redução, portanto, no valor de R$ 280.370,00, mediante o cancelamento de 280.370 quotas do sócio 
Adalberto, sendo certo que o valor destas quotas canceladas deverão ser restituído ao sócio Adalberto em moeda corrente nacional, de acordo com a 
disponibilidade de caixa da Sociedade. 4.2. Em virtude da aprovação de redução de capital, fica alterada a redação do Artigo 5º do Contrato Social, que passará 
a ter a seguinte nova redação: O capital social é de R$ 906.630,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 906.630 
quotas, no valor nominal e unitário de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre as sócias quotistas: Sócio - Quotas - Valor - R$: Adalberto Bueno Netto - 
906.629 - R$ 906.629,00; Suzana Von Nielander Bueno Netto - 1 - R$1,00; Total - 906.630 - R$ 906.630,00. 4.3. Fica consignado que a redução de capital ora 
aprovada somente se tornará eficaz após transcorrido o prazo legal de 90 dias da publicação da presente ata na forma do artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º  
da Lei 10.406/2002. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 17/01/2020. Adalberto Bueno Netto, Suzana Von Nielander Bueno Netto.

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 29.408.732/0001-05 - NIRE: 35.300.512.413

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2019. Data, Horário e Local: Em 24 de julho de 2019, às 9:00 horas, na sede da XP VIDA E 
PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 27º andar, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo. 
Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, face à presença da única acionista da Companhia, conforme 
assinatura constante da presente ata. Mesa: Presidente: Roberto Teixeira Camargo. Secretária: Flavia Renó Stábile Costa. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) o aumento do 
capital social da Companhia; e (b) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Tomadas, por unanimidade, pela única acionista da Companhia, 1. Aprovar 
o aumento do capital social da Companhia em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com a emissão de 5.000.000 (cinco milhões) de novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, as quais são, nesta data, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela acionista XP Controle 4 Participações S.A., conforme 
Boletim de Subscrição constante no Anexo I desta Ata. 2. Em consequência da deliberação acima, o capital social da Companhia passará de R$ 17.500.000,00 (dezessete 
milhões e quinhentos mil reais), para R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 22.500.000 (vinte e duas milhões e quinhentas mil) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma que o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 22.500.000 (vinte e duas milhões e quinhentas mil) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 3. Em virtude das deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar de 
acordo com a redação constante no Anexo II da presente ata. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia, em forma de sumário, nos 
termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada por unanimidade. Assinaturas: Mesa: Presidente – Roberto Teixeira Camargo. Secretária – Flavia. 
Renó Stábile Costa. Acionista: XP Controle 4 Participações S/A. São Paulo, 24 de julho de 2019. MESA: Roberto Teixeira Camargo - Presidente. Flavia Renó Stábile Costa - Se-
cretária. ACIONISTA PRESENTE: XP Controle 4 Participações S.A. JUCESP 580.878/19-3, em 07/11/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Estatuto Social. XP VIDA E 
PREVIDÊNCIA S.A. Capítulo I. Denominação Social, Sede, Objeto Social e Prazo De Duração. Art. 1º. A XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma que se rege pelo presente Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio, e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2º. A Companhia tem sede e foro na Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 27º andar, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo, podendo operar em todo o território nacional, sendo facultada, na 
medida dos interesses da Companhia, a critério da Diretoria e satisfazer as exigências legais, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer 
ponto do território nacional ou do exterior. Art. 3º. A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades de segu-
ros de pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar aberta. Art. 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II. Capi-
tal Social e Ações. Art. 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 22.500.000 
(vinte e duas milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Art. 6º. Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia Geral. As ações 
preferenciais, uma vez emitidas, não têm direito a voto e têm como preferência o direito a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio. Capítulo III. Assembleia Geral. 
Art. 7º. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que 
julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para delibe-
rar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único. As deliberações da 
Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, inclusive no caso de transformação, não se computando os votos em branco. 
Art. 8º. A Assembleia Geral é convocada com uma antecedência mínima de 8 (oito) dias, em primeira convocação, e de 5 (cinco) dias, em segunda convocação, pela Diretoria 
ou, nas hipóteses previstas em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionista, competindo-lhe discutir e deliberar sobre matéria constante do edital de convocação. Art. 9º. A 
Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia ou, na ausência de todos estes, por acionista escolhido por maioria de votos 
dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Art. 10. A Assembleia Geral realizar-se-á preferencialmente na sede da administração da 
Companhia, quando houver de efetuar-se em outro local, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião. Capítulo IV. Administração. Seção I. Normas Gerais. Art. 
11. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos Direto-
res da Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Assembleia Geral deliberar sobre a sua dis-
tribuição. Parágrafo Segundo. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se segui-
rem à sua eleição. Parágrafo Terceiro. Os membros da Diretoria da Companhia ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Seção II. Diretoria. Art. 12. 
A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor de Gestão de Re-
cursos de Terceiros, um Diretor Consultor de Valores Mobiliários e, os demais, Diretores sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assem-
bleia Geral pelo prazo de 3 (três) anos, os quais poderão ser reeleitos. Os Diretores serão destituíveis, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral. Art. 13. Os 
membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos termos respectivos, lavrados em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucesso-
res. Art. 14. O exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, do titular, ou pelo término do mandato, se não houver recondução, observado o dis-
posto no artigo anterior. A renúncia torna-se eficaz em relação à Companhia, desde o momento em que esta tomar conhecimento, em Assembleia Geral, da comunicação 
escrita do renunciante. Art. 15. A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento temporário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será delibera-
da em Assembleia Geral. Art. 16. O exercício do cargo de Diretor independe da prestação de caução. Art. 17. A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-
-se, sempre que necessário, a critério do Diretor Presidente, a quem caberá presidir a reunião. Parágrafo Único. A reunião da Diretoria será instalada com a presença de Di-
retores que representem a maioria dos membros da Diretoria, dentre os quais deverá estar incluído o Diretor Presidente. Art. 18. Compete à Diretoria gerir a Companhia e 
exercer as atribuições que a Assembleia Geral lhe conferir para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e 
gestão dos negócios e atividades da Companhia, inclusive:(a) Conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme orientação da Assembleia Geral; (b) 
Executar e coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, zelando pela observância da lei e deste Estatuto Social da Companhia, assim como das delibera-
ções da Assembleia Geral; (c) Elaborar e submeter à Assembleia Geral o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício, acompanhados do relatório 
dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; (d) Elaborar os planos de negócios e orçamento da Companhia, 
anuais ou plurianuais, e submetê-los à Assembleia Geral; (e) Decidir sobre filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país 
ou no exterior; (f) Representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (g) Contratar, 
transigir, contrair obrigações, renunciar, desistir, celebrar acordos, firmar compromissos, contrair empréstimos e financiamentos, alienar, adquirir, hipotecar, ou, de qualquer 
modo, onerar bens da Companhia, móveis, imóveis e outros direitos, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (h) Aceitar, sacar, endossar e 
avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros títulos de créditos que impliquem responsabilidade para a sociedade, respeitadas 
as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (i) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento; e (j) Exercer outras atribuições legais ou que 
lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral e/ou pelo presente Estatuto Social. Art. 19. A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em 
quaisquer atos ou negócios jurídicos, que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para com terceiros serão obrigato-
riamente praticados: (i) Por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; ou (ii) Por 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes específicos, devida-
mente constituído na forma do artigo 20 abaixo; ou (iii) Por 2 (dois) procuradores, com poderes específicos, agindo em conjunto, devidamente constituídos na forma do ar-
tigo 20 abaixo; ou (iv) Excepcionalmente, por 1 (um) procurador agindo isoladamente, devidamente constituído na forma do artigo 20 abaixo, desde que expressamente 
autorizado e para atividades específicas. Art. 20. As procurações em nome da Companhia serão exclusivamente outorgadas por 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto, e 
deverão especificar os poderes conferidos e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais (ad judicia) ou para representação em processos administrativos, 
não terão prazo superior a 1 (um) ano. Art. 21. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou 
procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios e/ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais e endossos ou quaisquer outras ga-
rantias em favor de terceiros. Capítulo V. Conselho Fiscal. Art. 22. A Companhia terá um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pe-
dido de acionistas que representem o quórum mínimo exigido por lei para solicitar a instalação do Conselho Fiscal. Parágrafo Único. As deliberações do Conselho Fiscal serão 
tomadas por maioria de votos. Art. 23. O Conselho Fiscal quando em funcionamento será composto de no mínimo 3 (três), e, no máximo 5 (cinco) membros, com igual nú-
mero de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal. Capítulo VI. Acordos de Acionistas. Art. 24. Os acordos de 
acionistas regulando direitos e obrigações entre acionistas da Companhia, na forma do artigo 118 da Lei nº 6404/76, serão, quando arquivados na sede da Companhia, estri-
tamente observados por esta última. Parágrafo Único. As obrigações e responsabilidades decorrentes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais 
acordos tenham sido devidamente registrados nos livros de registro da Companhia e nos certificados das ações, se emitidas. Capítulo VII. Resolução de Conflitos. Art. 25. A 
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que 
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto 
Social, nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, nas disposições da Lei nº 6.404/76 e demais normas aplicáveis à Companhia, perante a Câmara FGV de 
Conciliação e Arbitragem (“CFGV”) da Fundação Getúlio Vargas, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem em vigor na presente data, caso não seja obtida solução 
amigável dentro do prazo de 30 (trinta) dias. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. Parágrafo Primeiro. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, 
qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas de urgência para 
proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório, desde que previamente à instauração do Tribunal Arbitral, devendo, contudo, ser imediatamente informada 
à CFGV sobre a obtenção ou não do provimento judicial, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais 
os Acionistas elegem o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
possa vir a ser. Após a constituição do Tribunal Arbitral, tais medidas deverão ser requeridas aos árbitros. Parágrafo Segundo. A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e 
vinculará os acionistas que se comprometem a cumpri-la espontaneamente. Parágrafo Terceiro. A sede da arbitragem será na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, sendo 
vedado aos árbitros julgar por equidade. Capítulo VIII. Exercício Social e Lucros. Art. 26. O exercício social coincide com o ano civil, terminando em 31 de dezembro. Art. 27. 
Ao término de cada exercício social serão levantados balanços patrimoniais, sendo facultado à Diretoria ou à Assembleia Geral determinar o levantamento de balanços em 
períodos menores, inclusive mensais. Art. 28. O lucro líquido do exercício, conforme determina o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, apurado em cada balanço anual, terá, pela 
ordem, a seguinte destinação: a) Constituição da reserva legal; b) Constituição das reservas previstas nos artigos 195 e 197 da Lei nº 6.404/76, mediante deliberação da As-
sembleia Geral; e c) Pagamento de dividendos que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio que tenham sido declarados, assegurem aos 
acionistas, em cada exercício social, a título de dividendo mínimo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acrésci-
mo dos valores especificados nos incisos I, II e III do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Art. 29. O saldo do lucro líquido, verificado após as distribuições descritas no artigo 28 
acima, terá a destinação proposta pela Assembleia Geral, podendo ser integralmente destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visando à manutenção de margem opera-
cional compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado. Pará-
grafo Único. Na hipótese de a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capi-
tal próprio em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório e/ou retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do lucro líquido para fins de 
constituição da Reserva de Lucros Estatutária será determinado após a dedução integral dessas destinações. Art. 30. A Assembleia Geral poderá declarar e pagar dividendos 
intermediários aos acionistas, bem como distribuir lucros a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação em vigor. Art. 31. Os dividendos e/ou juros sobre 
o capital próprio declarados serão pagos nos prazos da lei e, se não forem reclamados dentro de 3 (três) anos contatos da publicação do ato que autorizou sua distribuição, 
prescreverão em favor da Companhia. Capítulo IX. Liquidação e Transformação. Art. 32. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo 
modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período da liquidação. Art. 33. A Companhia poderá 
transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. Capítulo X. Disposições Gerais. Art. 34. No cumprimento de todas as 
disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e condições contidos em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Art. 35. Os 
casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76. AUTENTICAÇÃO DA MESA: Roberto Teixeira 
Camargo - Presidente. Flavia Renó Stábile Costa - Secretária.

Inflação dos 
aluguéis 
acumula taxa de 
7,91% 

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infla-
ção de 0,57% na segunda 
prévia de janeiro. A taxa é 
inferior aos 2,06% observa-
dos em dezembro de 2019, 
segundo dados divulgados 
hoje (21) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Com 
o resultado da segunda 
prévia de janeiro, o IGP-M 
acumula taxa inflação de 
7,91% em 12 meses.

Segundo a FGV,  a queda 
da taxa de dezembro para 
janeiro foi puxada pelos 
preços no atacado e no va-
rejo. A inflação do Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, re-
cuou de 2,85% na segunda 
prévia de dezembro para 
0,67% na segunda prévia de 
janeiro. A inflação do Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, caiu de 
0,74% em dezembro para 
0,45% em janeiro.

Por outro lado, o Índice 
Nacional de Custo da Cons-
trução teve taxa de inflação 
de 0,17% na segunda prévia 
de janeiro, taxa superior à 
registrada no mesmo perí-
odo em dezembro, quando 
não houve variação de 
preços (ABr).

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o 
desempenho das vendas no 
varejo em todo o Brasil, su-
biu 1,7% em 2019, de acordo 
com dados apurados pela Boa 
Vista. Já na avaliação mensal 
dessazonalizada, o indicador 
caiu 2,5% em dezembro. Em 
relação ao mesmo mês de 
2018, o varejo cresceu 0,8%.

Apesar do resultado nega-
tivo em dezembro, nota-se 
que as concessões de crédito 
com recursos livres aos con-
sumidores vêm mantendo o 
ritmo de crescimento, o que, 
somado ao nível controlado 
de preços e ao resgate dos 
recursos do FGTS, parecem 
suportar o crescimento in-

teranual do movimento do 
comércio nos últimos meses 
do ano, encerrando 2019 
com a terceira alta anual 
consecutiva.

O mercado de trabalho, 
contudo, ainda se recupera 
lentamente, e a renda cresce 
pouco, o que tem resultado 
em aumento do endividamen-
to e do comprometimento da 
renda, elevando-se, assim, o 
risco de algum aumento na 
inadimplência. De qualquer 
forma, ao menos a curto 
prazo, o cenário para o movi-
mento do comércio continua 
sendo de uma recuperação 
gradual que tende a se re-
petir ao longo de 2020 (AI/
Boa Vista). 

Proposta do deputado José 
Medeiros (Pode-MT), que 
tramita na Câmara, estabe-
lece que o auto de infração 
ambiental será instruído com 
fotografias e vídeos, exceto 
em caso de excepcionali-
dade comprovada, quando 
será acompanhado de relato 
circunstanciado do ocorrido. 
“Quando o agente público erra, 
muitas vezes o particular não 
tem como provar que não de-
veria ter sofrido a penalidade, 
porque não cometeu a infra-
ção”, critica o parlamentar.

Na avaliação de José Me-
deiros, a ausência de provas 
fotográficas ou filmadas tende 
a impedir a revisitação do fato. 
“Por outro lado, caso seja im-

possível a gravação de imagens 
e sons, ainda assim poderá 
ser lavrado o auto de infração 
ambiental com o cuidado de 
relatar as circunstâncias do 
fato e da conduta, para que seja 
possibilitada a ampla defesa e 
o contraditório”, observa.

O deputado lembra também 
que a exigência de fotografias 
e vídeos já está prevista no 
Decreto 6.514/08, que trata 
do processo administrativo 
federal para apuração des-
sas infrações ambientais. O 
projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; e de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

O melanoma ocular – 
câncer que atinge 
células produtoras de 

melanina, pigmento respon-
sável pela coloração da pele 
e dos olhos – é o câncer de 
olho mais comum em pesso-
as adultas, mas, geralmente, 
não apresenta sintomas e 
pode evoluir com gravidade, 
causando metástase, ou seja, 
espalhando a doença para 
outros órgãos do corpo.

“Os pacientes podem não 
apresentar nenhum sinal de 
que algo esteja errado, e o 
tumor ser percebido duran-
te o exame de rotina com o 
oftalmologista. Em outros 
casos, o melanoma pode 
causar alterações ou dificul-
dades visuais que fazem o 
paciente procurar uma ajuda 
médica que acaba resultando 
na descoberta da doença”, 
destaca a oncologista do 
Centro Paulista de Oncologia 
(CPO), Sheila Ferreira.

Segundo a médica, a cau-
sa do melanoma ocular é 
desconhecida, mas alguns 

Visita ao oftalmologista pode 
prevenir câncer nos olhos

Visitas frequentes ao oftalmologista e a realização de exames de rotina podem ajudar a prevenir um 
tipo de câncer raro: o que atinge os olhos

O melanoma ocular não apresenta 
sintomas e pode evoluir com gravidade.
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a parte branca do olho) e 
palpebral.

“Por isso, o uso de óculos 
escuros pode contribuir para 
a prevenção da doença nessas 
regiões do olho. Usar chapéus 
de aba larga e bonés também 
pode resguardar os olhos dos 
raios ultravioletas”, ressalta a 
médica. Quando diagnostica-
do tardiamente, o melanoma 
ocular pode se espalhar para 
outros órgãos, sendo o fígado 
o órgão mais acometido, se-
gundo a especialista. 

Nestes casos, os tratamen-
tos podem incluir cirurgia da 
metástase, embolização da 
lesão (injeção de substâncias 
no intuito de bloquear ou 
diminuir o fluxo de sangue 
para as células cancerí-
genas), quimioterapia, ou 
imunoterapia. A médica 
ressalta que a doença não se 
desenvolve apenas em quem 
apresenta fatores de risco, 
o que torna fundamental 
visitas frequentes a um of-
talmologista (ABr).

fatores de risco para o de-
senvolvimento da doença já 
foram identificados. A inci-
dência da doença aumenta 
com o envelhecimento e 
ocorre mais em homens, 
assim como em pessoas com 
pele clara, cabelos claros e 
olhos claros. Portadores da 
síndrome do nevo displá-
sico (múltiplas pintas pelo 
corpo) também têm risco 
aumentado de apresentar 

o melanoma, assim como 
quem tem diferentes tipos 
de sinais no olho ou na pele.

De acordo com a espe-
cialista, fatores ambientais 
parecem não ter relação com 
o melanoma ocular e sua 
associação com exposição 
solar é incerta. A radiação 
ultravioleta, no entanto, 
parece predispor a outro 
tipo de câncer, o melanoma 
de conjuntiva (membrana 

Movimento do Comércio fechou 
2019 com crescimento de 1,7% 

Provas fotográficas no auto de 
infração ambiental
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