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Palestra de inovações comportamentais

@Destinada a todos os profissionais, o objetivo da pa-
lestra sobre ‘inovações comportamentais’ é discutir 

sobre como a tecnologia impactará na vida das pessoas 
mais rápido do que o esperado. Promovido pela ABIMAQ, 
o evento ocorre no dia 04 de fevereiro. O palestrante, Mar-
celo Salvo, possui 30 anos de experiência com a atividade 
de vendas e é MBA em negociação. Além disso, também 
atua como especialista em liderança, capacitação, desen-
volvimento e gestão de pessoas. Foi autor do livro Atitude 
Profissional e coautor do livro Tenha Cicatrizes.    Leia 
a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Brazilian Biscuits
A International Sweets and Biscuits Fair, que acontece em 

Colônia, Alemanha, entre os dias 2 e 5 de fevereiro, chega 
a sua 50ª edição, o que a consolida como o principal evento 
de negócios para biscoitos, doces e aperitivos do mundo. 
Oito empresas brasileiras participantes do projeto setorial 
Brazilian Biscuits, Pasta and Industrialized Breads & Cakes, 
desenvolvido pela Abimapi em parceria com a Apex-Brasil 
participarão do evento e a expectativa é de gerar USD 1,5 
milhão em negócios. Bauducco, Cory, Dauper, Itamaraty, 
M. Dias Branco, Marilan, Romanato e Santa Edwiges farão 
parte do Pavilhão Brasil. A feira é a maior plataforma de 
promoção internacional das categorias de biscoitos, torra-
das, bolos e cereais.    Leia a coluna completa na página 3

2020: um ano 
para continuar 
se reinventando

Por Claudio Raupp

Negócios

   
Leia na página 3

O Índice de Confiança da 
Construção, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), cresceu 2,1 pontos 
na passagem de dezembro 
de 2019 para janeiro. Essa 
foi a oitava alta consecutiva 
do indicador, que chegou 
a 94,2 pontos, maior pata-
mar desde maio de 2014 
(94,6 pontos). O Índice de 
Situação Atual, que mede a 
confiança dos empresários 
da construção no momento 
presente, avançou 1,7 ponto 
e chegou a 84,3 pontos. 

A maior contribuição para 
esse resultado veio do compo-
nente “carteira de contratos”. 
O Índice de Expectativas, que 
mede a confiança do empre-
sariado do setor em relação 
aos próximos meses, cresceu 

Confiança do empresário da construção 
atinge maior nível desde 2014

biliário residencial em 2019. 
Para ela, no entanto, ainda 
há um longo percurso para 
recuperar o patamar de 
atividade anterior à crise. A 
demanda, de acordo com a 
pesquisadora, é o principal 
limitador do setor (ABr).

A epidemia do novo coronavírus (2019-nCoV) já contaminou mais de 
4,5 mil pessoas e matou 106, de acordo com balanço divulgado ontem (28) 
pelas autoridades da China. Em apenas 24 horas, o país asiático contabilizou 
1,3 mil novos casos de contágio. O foco da epidemia é Wuhan, cidade de 
11 milhões de habitantes e capital da província de Hubei, no centro da 
China. A metrópole soma mais de 2,7 mil pessoas contaminadas.   

Epidemia de coronavírus

Quase 132 anos após a abolição da escravatura no Brasil, situações 
análogas ao trabalho escravo ainda são registradas. Somente o Minis-
tério Público do Trabalho tem hoje 1,7 mil procedimentos de inves-
tigação dessa prática e de aliciamento e tráfico de trabalhadores em 
andamento. Segundo dados do Radar da Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho, em 111 dos 267 estabelecimentos fiscalizados em 2019, 
houve a caracterização da existência dessa prática com 1.054 pessoas 
resgatadas em situações desse tipo..   

Trabalho escravo

A ilha de Okinawa consegue ser sinônimo de uma vida alegre e 
equilibrada. A pequena ilha no Sul do Japão intriga os pesquisadores 
da área de Saúde, pois a proporção de moradores que alcançam idade 
igual ou acima de 100 anos com boa disposição é de 24 para cada cem 
mil habitantes, média muito superior à do resto do mundo. Entre as 
descobertas para a ocorrência deste índice está o “propósito”. Ou, co-
locado de maneira mais simples, o motivo para levantar da cama todos 
os dias, o que os habitantes de Okinawa chamam de “Ikigai”.   

Ensinamentos

A principal alta veio da demanda prevista para os próximos três meses.
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O segmento financeiro e as 
perspectivas para as fintechs

Motoristas autônomos que diri-
gem para aplicativos de transporte 
como Uber, Cabify, 99 e afins po-
derão receber isenções tributárias 
de IPI, na aquisição de veículos, 
e de IOF, nas operações de finan-
ciamento. É o que determina o 
projeto que tramita na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado.  A 
iniciativa, do ex-senador Siqueira 
Campos, aguarda designação de 
relator.

A proposta prevê também que 
os carros possam transitar em 
vias especiais destinadas ao táxi 
e usar vagas em estacionamentos 
públicos e privados. O projeto 
estabelece ainda que, para ter 
direito aos benefícios da lei, o 
motorista precisa comprovar a 
propriedade do veículo e estar 
devidamente cadastrado nas 
plataformas dos aplicativos há, 
no mínimo, dois anos.

Isenção tributária de 
taxista para motorista 

de aplicativo

Negócios

O ano de 2019 foi marcado 
por grandes investimentos 
que deram gás adicional para 
algumas fintechs veteranas 
em seu intenso processo de 
crescimento, como foi o caso 
do Nubank, Creditas e Neon. 
Também um intenso fluxo de 
investimento para iniciativas 
mais early stage, fazendo 
com que o ano fosse um 
dos melhores em termos de 
funding e quantidade de deals 
(negócios) no setor de todos os 
tempos.      Leia na página 6

Para o autor da matéria, a 
iniciativa é justa, já que garante 
os mesmos direitos aos que já 
têm os mesmos deveres. Ele 
esclarece que a Lei 13.640, de 
2018, criou importante marco 
regulatório sobre a exploração 
dos serviços de motoristas 
de plataforma, com a intenção 
de coibir o transporte ilegal de 
passageiros, garantindo maior 
segurança aos usuários.

Segundo ele, há que se consi-
derar o tempo que os motoristas 
autônomos de aplicativos prestam 
serviços idênticos aos prestados 
pelos taxistas, sem obter, en-
tretanto, os mesmos benefícios 
tributários — o que, na opinião 
do parlamentar, fere a isonomia. 
Após deliberação na CAS, a ma-
téria seguirá para a Comissão de 
Assuntos Econômicos, em decisão 
final (Ag.Senado). 
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Abimapi/Reprodução

Motoristas de Uber em manifesto na Esplanada dos Ministérios, 
em 2018, pela regulamentação da atividade.

Marcelo Camargo/ABr

Coronavírus no Brasil
O Ministério da Saúde confirmou 

ontem (28) o primeiro caso suspeito 
de coronavírus no país e elevou 
o nível de atenção para alerta de 
perigo iminente para a presença 
do vírus. De acordo com o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
uma estudante de 22 anos que esteve 
na China está internada, em Belo Ho-
rizonte, em observação. Aumentou 
a vigilância de portos e aeroportos. 
“O nosso foco principal nesta fase é 
a vigilância”, disse o ministro.

País ultrapassou a marca de 600 fintechs esse ano, uma posição 
que coloca o Brasil no topo da América Latina nesse quesito.

2,4 pontos e alcançou 104,2 
pontos, o maior valor desde 
setembro de 2012 (104,5 pon-
tos). Dos quesitos que com-
põem esse índice, a principal 
alta veio da demanda prevista 
para os próximos três meses.

Segundo a pesquisadora 

da FGV Ana Maria Castelo, 
o resultado de janeiro é 
um sinal do que deve ser 
a dinâmica predominante 
em 2020: um aumento do 
protagonismo da área de 
edificações, puxado pela 
melhora do mercado imo- News@TI AI/Abimaq

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-segmento-financeiro-e-as-perspectivas-para-as-fintechs-brasileiras-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/2020-um-ano-para-continuar-se-reinventando/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/epidemia-de-coronavirus-acelera-e-soma-mais-de-100-vitimas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mais-de-mil-pessoas-resgatadas-do-trabalho-escravo-em-2019/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-a-filosofia-japonesa-tem-a-ensinar-aos-executivos/
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Liderança: 
o eterno desafio

A definição mais 
divulgada de 
liderança diz que 
liderar é a capacidade 
de influenciar e 
convencer pessoas

Eu gosto da seguinte 
definição: “Lideran-
ça é a capacidade 

de influenciar e convencer 
pessoas, levá-las a acreditar 
na causa e despertar nelas 
a vontade de agir em favor 
de objetivos comuns, sobre-
tudo quando elas são livres 
para seguir outro caminho.” 
Em resumo, liderança é 
o jeito de dirigir pessoas. 
Independentemente da 
definição, o líder é alguém 
que tem certos atributos 
úteis para atingir fins por 
meio de pessoas.

O líder é reconhecido 
segundo sua capacidade 
real de ter estratégia, dei-
xar claro qual é o propó-
sito, escolher as pessoas 
certas, comunicar-se com 
eficiência, dar orientações 
claras, apoiar o trabalho de 
seus liderados, valorizar os 
colaboradores, dividir resul-
tados etc. Um dos atributos 
fundamentais do líder é o 
princípio da justiça, o que 
implica saber ouvir, anali-
sar com isenção e, apenas 
depois, julgar e decidir.

O que resta claro é que os 
atributos do líder são úteis 
em todos os campos da vida: 
na família, no trabalho, nas 
atividades sociais e na inte-
ração com seres humanos 
em geral. Na política e na 
direção das nações, a capa-
cidade de liderar é decisiva 
para o destino dos povos. 
Aprender e incorporar os 
princípios e atributos da 
liderança é útil não só para 
o trabalho, para a carreira ou 
para ganhar dinheiro. É útil, 
também, para o autodesen-
volvimento, o autoconheci-
mento e a conquista de uma 
vida bem-sucedida.

O mundo nos oferece 
exemplos de bons líderes e 
de maus líderes. O bom líder 
detém os atributos relativos 
à liderança e, ademais, tem 
uma boa causa, uma causa 
nobre. O mau líder até pode 
demonstrar os atributos 
instrumentais da liderança, 
mas os usa para uma causa 
ruim, negativa. É grande 
o número de líderes que 
usaram sua capacidade de 
convencer, influenciar e li-
derar multidões direcionada 
para uma causa destrutiva.

Alguns exemplos inte-
ressantes são Hitler, Stalin, 
Mussolini, na política, Al 
Capone, Lucky Luciano, 

Pablo Escobar, no mundo 
crime, que demonstraram 
enorme capacidade de 
conduzir pessoas e levá-
-las a realizar coisas. Mas 
suas causas eram ruins, 
produtoras do mal. Mesmo 
assim, ainda hoje eles têm 
defensores e admiradores, 
a despeito do rastro de des-
truição que deixaram atrás 
de suas ações.

Sempre surge a clássica 
pergunta: liderança pode 
ser aprendida? 

Há atributos da liderança 
que são inatos, ou seja, já 
vêm com a pessoa em sua 
estrutura genética e de per-
sonalidade. Mas há atributos 
que podem ser aprendidos, 
treinados e melhorados. O 
filósofo Ortega y Gasset di-
zia que “a vida nos é dada, 
mas não nos é dada pronta”, 
ou seja, o ser humano se faz 
e se constrói em sua própria 
existência.

Hoje, há escassez de líde-
res. A cada eleição vemos 
chegarem ao poder pessoas 
sem brilho intelectual, de 
poucos conhecimentos e até 
mesmo sem os atributos da 
liderança. E isso só ocorre 
porque, muitas vezes, os 
homens e mulheres do bem 
não vão para a vida pública. 
Infelizmente, a política tem 
afugentado os melhores 
cérebros, em parte pelo que 
ela se tornou: uma espécie 
de valhacouto (abrigo) para 
incompetentes e corruptos.

Vale dizer que seria injusto 
não reconhecer que há pes-
soas brilhantes e honestas 
atuando na política. Mas, 
sejamos francos, o número 
de pessoas desonestas e de 
parcos conhecimentos em 
cargos relevantes é bastante 
grande. É bem verdade que 
parte dessa realidade se 
deve ao fato de que a polí-
tica, sobretudo em cargos 
eletivos, não é o regime 
dos melhores, mas o regime 
dos mais numerosos. Ganha 
quem tem mais votos, não 
quem é mais honesto e 
mais capaz. A técnica de 
conquistar votos tem sua 
lógica própria.

Os atributos da liderança 
são úteis não apenas para 
uso na atividade profis-
sional, na política ou para 
ganhar dinheiro; são úteis 
também como um meio 
para melhorar a si mesmo 
e fazer o bem aos outros 
e à sociedade. É algo que 
vale desenvolver, estudar 
e aprender. 

O Brasil e o mundo preci-
sam de mais líderes, sem os 
quais o progresso fica difícil.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.
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Ransomware na vertical 
educação: escolas 

sob domínio do crime digital
Brook Chelmo (*)*

Estou falando de ataques em que 
serviços acadêmicos e adminis-
trativos foram bloqueados – para 

resolver esse impasse, os criminosos 
digitais exigem ransomware na casa dos 
milhares de dólares. Uma instituição 
educacional em Rockville Center, na 
grande New York City, por exemplo, 
pagou US$ 88.000,00 em resgate para 
poder voltar às suas operações. Ao todo, 
mais de 500 ataques contra escolas nos 
EUA foram relatados em 2019.

Além disso, muitas universidades e 
faculdades sofreram ataques de ran-
somware, vazamentos de informações 
e tiveram e-mails hackeados. As univer-
sidades e institutos acadêmicos estão 
sendo alvo de sofisticados invasores, 
interessados em roubar a propriedade 
intelectual (PI) e os dados de pesquisa 
que eles produzem.

Esse quadro vai ao encontro do que 
informa o Relatório de Ameaças Ciber-
néticas de 2019 da SonicWall: apesar 
da diminuição no volume de malware, 
o ransomware continua gerando lucros 
aos cibercriminosos. No total, o volume 
mundial de ransomware no primeiro 
semestre de 2019 atingiu US$ 110,9 
milhões, um aumento de 15% em re-
lação ao ano anterior.

Além dos danos financeiros causados 
diretamente pelos ataques de ran-
somware, a incapacidade de acessar 
os sistemas paralisa a instituição aca-
dêmica. O prejuízo aumenta de forma 
exponencial quando a universidade 
passa a ser impedida de enviar e-mails, 
registrar o horário de trabalho de seus 
profissionais ou alocar salas de aula e 
recursos de estudo.

Escolas que não pagarem resgate 
podem ficar incapacitadas por lon-
gos períodos

É o que aconteceu com uma escola 
localizada em Walcott, Connecticut, 
que sofreu um ataque de ransomware 
e ficou com os dispositivos bloqueados 
por semanas, até que o pagamento do 
resgate fosse finalmente aprovado pelo 
conselho do condado.

“Os cibercriminosos identificam a 
instituição educacional como um alvo 
fácil: um contexto em que, apesar de 
trabalhar com dados sensíveis e pri-
vados, os controles de segurança e os 
recursos tecnológicos nem sempre são 
robustos”, disse Bill Conner, Presiden-
te e CEO da SonicWall. "Diante deste 
quadro, as discussões sobre ataques 
de ransomware estão migrando da sala 
de diretoria para as reuniões de pais e 
mestres. É fundamental, porém, que as 
discussões se transformem em ação”.

A situação em outras partes do mundo 
também é preocupante. Na Austrália, o 
chefe da agência de inteligência local 
foi recrutado para informar as univer-
sidades sobre ameaças cibernéticas 
e formas de prevenção. Essa foi uma 
das iniciativas implementadas após 

ameaças extremamente sofisticadas 
comprometerem a ANU (Australian 
National University), permanecendo 
ativas nos sistemas da universidade 
por meses.

No Reino Unido, em 2019, os testes 
de penetração realizados pela JISC, a 
agência governamental que fornece 
serviços informatizados aos órgãos 
acadêmicos do Reino Unido, testaram 
as defesas de mais de 50 universidades 
britânicas. Os resultados foram assus-
tadores: os testadores obtiveram 100% 
de sucesso, obtendo acesso a todos os 
sistemas testados. Os sistemas de defe-
sa foram superados em menos de uma 
hora em alguns casos, com os hackers 
éticos acessando dados de pesquisas, 
sistemas financeiros e informações 
pessoais de funcionários e alunos.

Aluno pode contribuir para aumen-
tar a vulnerabilidade do ambiente 

Não é por acaso que as universi-
dades estão entre as mais atacadas. 
As instituições de ensino superior 
gerenciam pesquisas que envolvem 
verbas governamentais e privadas, 
armazenam informações pessoais de 
alunos e professores e se conectam com 
muitos órgãos e provedores externos 
e, é claro, com os pais. Isso significa 
que a escola tem uma superfície de 
ataque muito grande.

"É muito fácil exigir e receber pa-
gamento de resgate sem os riscos 
associados à exfiltração de dados 
tradicional", explica Conner. “Até que 
as organizações educacionais levem a 
sério a proteção contra ransomware, 
esses tipos de ataques de amplo alcance 
continuarão ocorrendo. As redes edu-
cacionais podem ser comprometidas 
em minutos. O custo de resgate das 
operações diárias são muito elevados”.

O quadro ganha complexidade diante 
do fato de que os alunos são vítimas 
fáceis de golpes de phishing. A falta de 
experiência dos alunos combinada com 
a tendência de usar senhas simples em 
vários serviços torna-os propensos a 
ataques de coleta de credenciais e de 
pulverização de senhas. Exacerbando 
ainda mais a situação da segurança, os 
estabelecimentos de ensino geralmen-
te têm uma equipe limitada dedicada à 
segurança. Ao contrário dos bancos, as 
escolas normalmente não têm pessoal 

dedicado à segurança da informação, 
envolvido em proteção 24/7.

Proteção contra ransomware: me-
lhores práticas

A Agência de Segurança Cibernética 
e Infraestrutura de Segurança Interna 
do Departamento dos EUA (CISA) re-
comenda as seguintes precauções para 
proteger os usuários contra a ameaça 
de ransomware:

	 •	Atualize	o	software	e	os	sistemas	
operacionais com os patches mais 
recentes.

	 •	Nunca	 clique	 em	 links	 ou	 abra	
anexos em e-mails não solicitados.

	 •	Faça	backup	dos	dados	regularmen-
te. Mantenha-o em um dispositivo 
separado e armazene-o offline.

	 •	Use	a	lista	de	permissões	de	apli-
cações para permitir que apenas 
programas aprovados sejam exe-
cutados na rede.

	 •	Habilite	filtros	fortes	de	spam	para	
impedir que e-mails de phishing 
cheguem aos usuários finais e au-
tentique e-mails de entrada para 
impedir a falsificação de e-mails.

	 •	Examine	todos	os	e-mails	de	entra-
da e saída para detectar ameaças 
e filtrar arquivos executáveis para 
alcançar os usuários finais.

	 •	Configure	firewalls	para	bloquear	
o acesso a endereços IP maliciosos 
conhecidos.

	 •	Evite	pagar	resgate;	isso	só	aumen-
ta o problema, incentivando mais 
ataques.

O aumento de ataques de ransomwa-
re contra instituições educacionais 
mostra que os cibercriminosos des-
cobriram que a educação é um alvo 
lucrativo para ataques de ransomware. 
Ao se analisar esse quadro, fica claro 
que há vulnerabilidades em comum nas 
instituições vítimas de ransomware. 
Vencerá essa ameaça quem estiver 
preparado, implementando as práti-
cas recomendadas e as mais recentes 
contramedidas de ransomware.

(*) É gerente sênior de marketing de 
produtos da SonicWall.

Houve um claro aumento nos ataques de ransomware sobre instituições educacionais, sejam escolas 
de ensino fundamental e médio ou faculdades e universidades
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News@TI 

Serviço para facilitar a declaração do IR 

@A declaração do imposto de renda pode agora ser feita de maneira 
simples e ágil, por meio de um programa online que dispensa 

a contratação de um contador. Esta é a proposta da IRBot, startup 
criada, em outubro do ano passado em São Paulo, com o objetivo de 
trazer ao mercado uma solução descomplicada e amigável, pronta 
para ser utilizada por qualquer contribuinte. A ferramenta tradu-
ziu os jargões de contabilidade presentes no programa da Receita 
Federal - capazes de assustar brasileiros de diferentes formações e 
níveis sociais - para tornar o preenchimento da declaração acessível 
a todos os perfis. O custo para utilizar o programa varia de R$ 29,90 
a R$ 49,90 - a depender do quão próximo da data limite de entrega 
da declaração o contribuinte está.

Niolog

@A Bomesp (Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo) 
lança o Niolog, para atender às demandas logísticas das empresas, 

trazendo soluções para as principais dificuldades da área. Inédito no 
mercado nacional, é o primeiro sistema de rastreabilidade a funcio-
nar em uma Sidechain - uma blockchain que valida dados de outras 
blockchains, o que garante mais rapidez e segurança nos negócios. O 
sistema apresenta vantagens consideráveis quando comparado aos 
tradicionais processos logísticos: redução no índice de reentregas, 
maior controle da jornada de trabalho, ausência de papeis e a garantia 
de entrega para o endereço e destinatário corretos. "Na plataforma 
temos a rastreabilidade de todo o fluxo produtivo, incluindo laudos, 
temperatura, data, hora e localização de cada etapa”, explica Vinicius 
Hernandes, diretor executivo do Niolog (www.niolog.com.br). 

ricardosouza@netjen.com.br

Qual o papel do desenvolvedor na 
estratégia de negócio do cliente?
Além da expectativa das 

funcionalidades, correção de 
possíveis bugs e prazos a serem 
cumpridos, o novo perfil exigido 
pelo mercado vai muito além da 
criação de código de qualidade 
e passa pelo envolvimento dos 
programadores nas estratégias 
de negócios dos clientes. E este 
é o tema do sexto episódio da 
série "A Chat About - O papel do 
desenvolvedor na estratégia de 
negócio do cliente", organizada 
pela DB1 Global Software, uma 
empresa do DB1 Group , espe-
cializada no desenvolvimento 
de software sob demanda .

De acordo com André Ce-
lestino, desenvolvedor Delphi 
sênior da DB1 Global Software, 
e o entrevistado neste episó-
dio, "houve um tempo em que 
o programador era mesmo 
um digitador de códigos. Ele 
apenas recebia o requisito de 
um cliente e o transformava 
em funcionalidade no sistema. 
Hoje, o mindset destes profis-
sionais precisa acompanhar as 
necessidades do mercado, que 
exigem um perfil muito mais es-
tratégico e alinhado ao foco no 
foco do cliente", explica (http://
bit.ly/achatabouttechEP06).
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D - Desafio da Água
De 28 a 30 de outubro, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES) realiza o mais importante encontro sobre água no 
mundo: a Brazil Water Week (BWW) – Semana da Água no Brasil. O evento, 
que já conta com 15 nomes internacionais confirmados, vai transformar 
São Paulo na capital mundial da água e acontecerá juntamente com o II 
Seminário Internacional de Gestão de Perdas e Eficiência Energética. E 
com mais uma novidade: o Espaço Água, exposição interativa de edu-
cação ambiental aberta a estudantes, educadores e público em geral. 
O evento fará história, inserindo o país nas discussões sobre água mais 
importantes do planeta. Outras informaçõe: (www.abes-dn.org.br).

E - Fórum Econômico 
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira abriu inscrições para a parti-
cipação no Fórum Econômico Brasil-Países Árabes 2020, que acontece 
no dia 14 de abril, no Hotel Unique. O evento bianual reserva palestras 
e painéis sobre temas da relação bilateral Brasil-Liga Árabe. Com a 
participação de empresários, governos, instituições de investimento 
do Brasil e dos países árabes, o fórum será dividido em painéis sobre 
negócios globais, movimentos geradores de impactos econômicos, desen-
volvimento sustentável, segurança alimentar, mudanças demográficas e 
comportamentais. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, 
e o secretário-geral da União das Câmaras Árabes, Khaled Hanafi, já 
confirmaram presença. Inscrições: (http://bit.ly/2RTduif). 

F - Ações Ambientais
A Ford recebeu nota máxima por suas ações para a redução de emissões e 
dos riscos das mudanças climáticas, contribuindo para o desenvolvimento 
de uma economia de baixo carbono. A empresa foi incluída pela primeira 
vez na “Lista A” Climática da CDP, organização sem fins lucrativos com 
sede no Reino Unido que avalia o impacto ambiental das principais cor-
porações do mundo. Apenas 35 empresas americanas receberam nota A 
este ano da CDP, cujo processo de avaliação é reconhecido como o padrão 
mais alto de transparência ambiental corporativa. A organização utiliza 
uma metodologia detalhada e independente para avaliar as empresas.

A - Novos Policiais
O Governo de São Paulo autorizou a contratação de 5.605 policiais 
militares para o Estado. Os profissionais serão selecionados por 
meio de concursos públicos com previsão de serem lançados neste 
e no próximo ano. O objetivo é programar a reposição do efetivo. 
O próximo passo será a abertura de edital para que os interessados 
possam se inscrever para a realização da prova. No total, foram 
autorizadas 41 vagas para 2º tenente médico PM, 130 para aluno 
oficial, 5.400 para soldados de 2ª classe, 26 para 2º tenente dentista 
PM, seis para 2º tenente farmacêutico PM e duas para 2º tenente 
veterinário PM.

B - Reforço Escolar
Com o dia a dia das famílias cada vez mais corrido, o reforço escolar, 
aulas particulares, tutoria, acompanhamento de desempenho escolar 
dos filhos, entre outros serviços representam um grande mercado para 
os empreendedores que buscam um negócio para investir no setor de 
educação. A Tutores – maior microfranquia brasileira de reforço esco-
lar multidisciplinar – reforça o plano de crescimento para 2020 com o 
objetivo de inaugurar pelo menos 30 operações e ultrapassar o número 
de 100 franquias até dezembro. Hoje a rede conta com 70 franquias e 
com as novas aberturas, quer chegar a todas as capitais. Saiba mais em: 
(https://www.tutores.com.br/abra-a-sua-franquia.asp). 

C - Alta Temporada
Para quem está procurando uma oportunidade de trabalho, esta época 
do ano oferece muitas possibilidades, com as vagas temporárias que 
o mercado disponibiliza. O Wet’n Wild, parque aquático localizado em 
Itupeva, a apenas 30 minutos da entrada de São Paulo e 15 minutos 
de Campinas, está com aproximadamente 70 vagas em diversas áreas 
de atuação. São 12 em Alimentos e Bebidas, 19 em Operações, 18 em 
Arrecadações e 19 Administrativas. As vagas na área Administrativa são 
efetivas, já as demais são temporárias. Os interessados em trabalhar 
no Wet’n Wild devem enviar currículo para o e-mail (recrutamento@
wetnwild.com.br).

G - Tutor Virtual
O Programa Híbrido de Mentoria, do Portal dos Professores da UFSCar 
(www.portaldosprofessores.ufscar.br), abriu processo seletivo para 
pessoas interessadas em atuar como tutor virtual e bolsista. Os candi-
datos devem ser graduados, preferencialmente na área de Humanas; 
não ter reprovações no histórico da graduação; e ter disponibilidade 
para trabalhar 20 horas semanais - presencialmente às quartas-feiras e, 
também, à distância. Os interessados devem enviar e-mail para (phm.
contato.ufscar@gmail.com), para receber mais informações sobre o 
projeto. Dados adicionais estão disponíveis no cartaz de divulgação 
(http://bit.ly/36k90pR). 

H - Gerentes Comerciais
Para atender a sua demanda de crescimento, a Paketá Crédito, que 
oferece uma plataforma digital para concessão de crédito consignado 
para funcionários CLT de empresas, aliado a conteúdo de educação 
financeira, está selecionando cinco gerentes comerciais para trabalhar 
em São Paulo. Ao todo, são quatro oportunidades para gerentes de 
prospecção e uma para gerente de prospecção regional. A busca é por  
candidatos que tenham alguma experiência com o produto consignado 
privado e/ou vendas corporativas junto a áreas de RH ou financeiro das 
empresas. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail 
(vagas@paketa.com.br).

I - Loggi em Portugal
A Loggi, empresa de tecnologia que está reinventando a logística e a 
forma de fazer entregas no Brasil, inaugura a sua primeira unidade em 
Portugal. O escritório localizado na Santa Apolônia, às margens do rio Tejo, 
em Lisboa, está pronto para receber talentos europeus, especialmente 
portugueses, e brasileiros, que já estão sendo recrutados. O processo 
seletivo é o mesmo aplicado no Brasil, contando com entrevistas nas 
áreas técnicas, de cultura e Recursos Humanos. Os interessados podem 
se inscrever na página de carreiras da Loggi: (http://loggi.com/venha). 
Em junho de 2019 a Loggi alcançou o patamar de startup unicórnio ao 
atingir o valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão. 

J - Vagas de Emprego
Em fase de expansão, a startup Agilize abriu inscrições para 40 oportu-
nidades de emprego, em sua sede, em Salvador. Interessados podem se 
inscrever pelo site (https://vagas.agilize.com.br/). As vagas estão abertas 
para as seguintes funções: Analista de Mídia Performance; Pré-Vendedor 
(SDR); Sales Rep; Sales Ops; Growth Hacker; Especialista em SEO; UX/
UI Designer; Full Stack Engineer; Backend Engineer; Frontend Engineer; 
Data Scientist; e Tech Lead Engineer. A empresa tem a expectativa de 
apresentar um crescimento de 150% na carteira de clientes neste ano. 

O início de um novo 
ano é sempre um bom 
momento para refletir 
sobre o que fizemos 
no ano que passou, e 
buscar soluções para 
as oportunidades e 
desafios à nossa frente

Eu, pessoalmente, 
fico feliz em olhar 
para o 2019  e ver 

o quanto avançamos. Ti-
vemos a oportunidade de 
lançar uma nova categoria 
de impressão, com tecno-
logia de tanque de toner, 
voltada ao empreendedor 
brasileiro, que precisa de 
um equipamento robusto 
e com baixo custo de im-
pressão. Outro exemplo é 
o lançamento do notebook 
corporativo mais leve do 
mundo, que une alta per-
formance e design sofisti-
cado no mesmo produto.

Claro que todos esses 
lançamentos nos enchem 
de orgulho. São produtos 
inovadores, pensados para 
facilitar a vida do consu-
midor e que já estão se 
destacando no mercado. 
Porém, eles representam 
apenas uma fração dentro 
universo de inovação da HP, 
uma empresa de 80 anos 
que tem se reinventado 
a cada dia, investindo em 
pesquisa e desenvolvimento 
de produtos e soluções que 
vão  além de impressoras e 
computadores. 

Em 2019 apresentamos 
ao mercado brasileiro nos-
sos primeiros modelos de 
impressora 3D e confiamos 
que em 2020 teremos muito 
a falar sobre o assunto, já 
que essa tecnologia traz 

consigo uma capacidade de 
disrupção muito grande em 
manufatura digital. Estamos 
também olhando para o 
futuro, criando tecnologias 
disruptivas e avançando em 
novas áreas de atuação. 

Um exemplo é a gestão de 
microfluidos, que permite 
impactar positivamente 
diversos segmentos, parti-
culamente o setor de saúde. 
Nossos centros de pesquisa 
e desenvolvimento, inclu-
sive no Brasil, contam com 
grandes profissionais e 
parceiros em universidades 
para desenvolver novas tec-
nologias. Isso tudo nos dá a 
certeza de estar no caminho 
certo, não só para garantir a 
continuidade de inovações 
da empresa, mas por estar 
contribuindo com a constru-
ção do futuro melhor para a 
sociedade.

Por isso, nosso olhar para 
2020 é bastante positivo. O 
Brasil retoma a rota de cres-
cimento da economia.   As 
empresas necessitam de um 
grande impulso no aumento 
de produtividade e transfor-
mação digital e, sem dúvida, 
a Tecnologia da Informação 
tem um papel decisivo como 
vetor de desenvolvimento e 
crescimento.  

O mercado brasileiro, em 
todo o seu tamanho e di-
versidade nos proporciona 
grandes oportunidades. Es-
tamos preparados para con-
tribuir e agregar valor aos 
nossos clientes e parceiros 
de negócio e arrancarmos 
juntos para um crescimento 
sustentável.

(*) - Formado em Engenharia Elétrica 
pela UFRGSul, Administração 

pela Universidade de Salvador, e 
Educação Executiva pela Harvard 

e London Business School, é 
presidente da HP no Brasil.

A maioria anota os gastos pessoais conforme eles ocorrem e 
outros  só anotam após o fechamento do mês.

Capacidade de planeja-
mento, autocontrole e disci-
plina são palavras essenciais 
quando o assunto é manter 
a situação financeira em 
equilíbrio. O problema é que 
são poucos os brasileiros que 
admitem ter disposição para 
organizar suas finanças com 
regularidade. 

Um levantamento feito 
em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela 
que quase metade (48%) dos 
consumidores brasileiros não 
controla o seu orçamento, 
seja porque confiam apenas 
na memória para anotar 
despesas (25%), não fazem 
nenhum registro dos ganhos 
e gastos (20%) ou delegam a 
função para terceiros (2%).

Outro dado preocupante 
do estudo é que mesmo entre 
aqueles que realizam um con-
trole efetivo de suas finanças 
(52%), a frequência com que 
anotam e analisam suas des-
pesas não é a adequada. Em 
cada dez pessoas que adotam 
um método apropriado de 
controle, somente um terço 
(33%) planeja o mês com 

Caiu o percentual de 
inadimplentes que querem 

fazer novas compras
O número de consumidores inadim-

plentes que pretendem fazer novas 
compras a prazo após quitarem suas 
dívidas atrasadas caiu de 18% para 15%, 

quando se compara o 2º semestre de 
2019 com o mesmo período de 2018. 
A constatação é da Pesquisa Perfil do 
Consumidor Inadimplente, feita pela 
Boa Vista, durante os últimos seis me-
ses de 2019. Outros 58% afirmam que 
não pretendem fazer novas compras a 
prazo (contra 56% no mesmo período de 

2018), enquanto 27% ainda não sabem 
ao certo (eram 26%). Dentre os 15% 
que esperam fazer novas compras, 23% 
querem comprar a casa própria, e 18% 
automóvel ou moto. 

Questionados sobre que tipos de pro-
dutos ou serviços geraram a restrição, a 
maioria indicou o pagamento de contas 

diversas (27%), seguido de empréstimo 
pessoal (15%) e custos de alimentação 
(15%). Entre as contas diversas, as 
despesas com educação foram as mais 
citadas (34%), seguidas de taxas e 
tarifas (IPTU, IPVA, condomínio, etc.) 
(28%) e despesas com saúde (19%) - 
(AI/Boa VistaSCPC). 

Pequenos negócios terminaram o ano com um 
saldo de 731 mil postos de trabalho.

Segundo análise do 
Sebrae feita a partir 
de dados do Caged, os 

pequenos negócios termina-
ram o ano com um saldo de 
731 mil postos de trabalho, 
número 22% acima do regis-
trado em 2018.

Já as médias e grandes 
empresas encerram o ano 
com um saldo negativo de 
88 mil vagas, quase o do-
bro do registrado em 2018. 
Em todos os setores da 
atividade econômica, em 
2019, os pequenos negócios 
registraram saldos positivos 
de emprego, com destaque 

Receita notifica 
empresas por 
divergência entre a 
escrituração e a Dirf

A Receita Federal iniciou 
nova operação de Malha PJ 
(pessoa jurídica) por conta de 
divergências verificadas entre a 
Escrituração Contábil e Fiscal e 
a Dirf de quase 18 mil empresas. 
O objetivo é a regularização 
dessa situação e esses casos 
incidem para empresas optan-
tes pelo Lucro Presumido. No 
total, o valor envolvido é de R$ 
1,6 bilhão.

Ao todo, foram enviadas 
17.934 cartas às empresas de 
todo o Brasil, compreendendo 
o período entre 2015 e 2017. 
As empresas terão prazo até o 
final deste mês para a enviar as 
informações e corrigir as diver-
gências apuradas. Não havendo 
a regularização, as empresas po-
derão ser autuadas com acrés-
cimo de multa (75% a 225%), 
além dos juros de mora. Para 
fazer a autorregularização as 
empresas têm a possibilidade de 
recolherem os valores devidos 
e, para confirmar a veracidade 
das cartas enviadas, a Receita 
encaminhará mensagem para a 
caixa postal dos contribuintes, 
que podem ser acessadas por 
meio do e-CAC (http://idg.re-
ceita.fazenda.gov.br/interface/
atendimento-virtual).

De acordo com Maurício Ba-
lassiano, diretor de Certificação 
Digital da Serasa Experian, para 
acessar o e-CAC e regularizar a 
situação a empresa precisa estar 
em dia com seu certificado digi-
tal. “Em todo o relacionamento 
com a Receita, de forma virtual, 
é preciso possuir um certifica-
do com validade em dia”. Mais 
informações, acesse: (www.
certificadodigital.com.br).

Claudio Raupp (*)

2020: um ano 
para continuar se 

reinventando
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Pequenos Negócios tiveram o melhor 
saldo de empregos dos últimos cinco anos
Os pequenos negócios no Brasil mantiveram, em 2019, um desempenho na geração de vagas de 
trabalho formal superior ao registrado pelas médias e grandes empresas, resultando no melhor saldo 
de empregos formais para esse segmento dos últimos cinco anos

criados por esse nicho de 
empresas em 2019. 

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, esse 
resultado confirma a força 
e a importância estratégica 
dos pequenos negócios para 
a economia do país. “O saldo 
de empregos gerados pelos 
Pequenos Negócios sinaliza 
uma continuidade da reto-
mada da economia do país e 
mostra que por mais um ano, 
foram as pequenas empresas 
que sustentaram a geração 
de novos postos de trabalho 
com carteira assinada”, des-
tacou (AI/Sebrae).

para o setor de Serviços, que 
gerou um saldo de quase 400 

mil postos de trabalho, mais 
da metade dos empregos 

48% dos brasileiros não controlam 
o próprio orçamento

antecedência, registrando a 
expectativa de receitas e des-
pesas do mês seguinte. 

A maioria (39%) vai ano-
tando os gastos pessoais con-
forme eles ocorrem e outros 
27% só anotam os gastos após 
o fechamento do mês. Entre 
os que não dão importância 
ao controle do orçamento, a 
principal justificativa é não 
ver necessidade na tarefa, pois 
confiam nas contas de cabeça 
(20%). Outros 16% reconhe-
cem não ter disciplina e 16% 
alegam não ter um rendimento 
fixo ou nem sabem exatamente 
o quanto ganham por mês.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 

Kawauti, pensar nos gastos 
com antecedência ajuda o 
consumidor a não ser sur-
preendido no fim do mês 
pela falta de recursos. “O 
consumidor que conhece sua 
relação de receitas e despesas 
está menos propenso a se en-
dividar com empréstimos ou a 
recorrer ao limite do cheque 
especial para cobrir rombos 
no orçamento. Além disso, 
ele está mais preparado tanto 
para traçar planos de longo 
prazo, como para agir em uma 
situação de imprevisto, como 
um gasto inesperado de alto 
valor ou a perda do empre-
go”, afirma a economista (AI/
CNDL/SPCBrasil).

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil
Central, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila
Independência - São Paulo - SP , CEP- 04221-060, no dia 18 de fevereiro de 2020 em
1ª convocação as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as
10:00 horas, em Assembléia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes
ordens do dia: a) Aprovação do Balanço e demais demonstrativos financeiros , fiscais
e contábeis ; b) Eleição da Diretoria Executiva e do conselho fiscal e suplentes.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.
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PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Oficial Interina)

O pretendente: TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Vicente Saraiva e de Maria Eliene de Oliveira. A 
pretendente: CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Firmino dos Santos e de Luzia Aparecida Araujo dos Santos.

O pretendente: FABIANO AMARAL DO AGUIAR, estado civil solteiro, profissão tecnico de 
TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vicente Severino do Aguiar e de Maria Eunice do Amaral. A preten-
dente: JAQUELINE VIEIRA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão cuidadora 
de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Gilvan da Conceição e de Genilda Maria Vieira da Silva.

O pretendente: EDY ANDREW VITOR SOARES, estado civil solteiro, profissão designer, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edson Soares e de Andrea Regina Vitor. A pretendente: NATHALIA 
NUNES ALENCAR LIMA, estado civil solteira, profissão negociadora de cobrança, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Reinaldo Alencar Lima e de Flavia Edinamar Nunes.

O pretendente: COSMO DE FREITAS SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Ibimirim, PE, no dia (08/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Nunes da Silva e de Maria Aparecida de Freitas. A pretendente: 
LÚCIA DO CARMO LIMA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Tupa-
natinga, PE, no dia (14/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Armando Francelino de Lima e de Neusa Maria do Carmo.

O pretendente: ALBERTO MENDES DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Mendes da Silva e de Marlene Oliveira Lima. A 
pretendente: CAMILA CAROLINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Caraguatatuba, SP, no dia (19/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maria Alves dos Santos.

O pretendente: VALTER SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão fiscal de piso, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benedito de Jesus e de Guilhermina Santos de Jesus. A pretendente: 
MONICA DE CASSIA MOREIRA, estado civil solteira, profissão autonomo, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/10/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Deusdete Pires Moreira e de Rita de Cassia Moreira.

O pretendente: CLEITON VALE SILVA, estado civil solteiro, profissão manobrista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Claudionor de Jesus Silva e de Helena dos Santos Vale Silva. A pretendente: 
CASSIANA SANTOS DE SANTANA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Antas, BA, no dia (26/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edvaldo Santos de Santana e de Gedalva Santos da Silva.

O pretendente: UILDSON CONCEIÇÃO ALVES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Vera Cruz, BA, no dia (17/08/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Wilson Amancio Alves e de Raimunda Conceição Alves. A pretendente: 
ELIANA PEREIRA DE JESUS, estado civil solteira, profissão domestica, nascida em 
Itaparica, BA, no dia (11/09/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Mariano Pereira de Jesus e de Eliaci Caetana de Jesus.

O pretendente: ALEXANDRE CESAR DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
contador, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de Mercedes Aparecida da 
Silva. A pretendente: JUCIMARI RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Pau Brasil, BA, no dia (29/12/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos dos Santos e de Rosilda Ramos dos Santos.

O pretendente: MARCONI TEIXEIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em Ipirá, BA, no dia (08/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Olagario Jesus Nascimento e de Sonia Sena Teixeira de Brito. 
A pretendente: PATRICIA SANTOS RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido Rodrigues dos Reis e de Dina Dias dos Santos.

O pretendente: FELIPE ALIPIO DE SOUZA GOMES, estado civil solteiro, profissão 
office boy, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alipio Jose Gomes Filho e de Marileine Aragon de Souza. 
A pretendente: GRAZIELA GARCIA BATISTA, estado civil solteira, profissão supervisora 
de call center, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauri Batista e de Silvia Garcia Santana.

O pretendente: VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de bateria, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio Rodrigues e de Cássia 
Nascimento Silva Rodrigues. A pretendente: MICHELE DE OLIVEIRA LAURENTINO, 
estado civil solteira, profissão orientadora sócio educativo, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (13/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Severino Laurentino e de Neusa Batista de Oliveira Laurentino.

O pretendente: JÚLIO FURTADO DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/03/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rafael de Freitas e de Maria das Graças Furtado de 
Freitas. A pretendente: ALINE MIRANDA LOPES, estado civil divorciada, profissão tecnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva Lopes e de Josete Miranda Lopes.

O pretendente: TIAGO VIEIRA FEITOZA, estado civil solteiro, profissão garçon, nascido em 
Suzano, SP, no dia (26/09/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Cleonice Vieira Feitoza de Lima. A pretendente: EVELYN DA SILVA LIMA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Emerson Ferreira de Lima e de Alessandra da Silva.

O pretendente: WESLEY DANIEL DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
confecção, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wilton Francisco de Souza e de Enilda Nair Santos de Souza. 
A pretendente: MARCIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1991), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de João José da Silva e de Maria da Conceição Pereira da Silva.

O pretendente: GEOVANE ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marlene Alves de Andrade. A pretendente: NATASHA 
SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Itaquaquecetuba, 
SP, no dia (19/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdemir da Silva e de Vanessa dos Santos.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DOS ANJOS, estado civil divorciado, profissão pintor, 
nascido em Salvador, BA, no dia (10/02/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Marcelino dos Anjos e de Florencia Neris Pereira. A pretendente: 
JEANE FLORENTINA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão recepcionista, nascida 
em Maceio, AL, no dia (29/07/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Juarez Augusto da Silva e de Marileide Florentina da Silva.

O pretendente: REINALDO SOARES MARQUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Cordeiro Marques e de Sidneia de Jesus Soares 
Marques. A pretendente: STEFANI SILVA DE MELO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/11/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edionaldo de Melo e de Rose Marcia da Silva.

O pretendente: RAFAEL COSTA LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Lopes da Silva e de Carla Costa Lopes 
da Silva. A pretendente: JAQUELINE VIEIRA MENDES, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Luiz Mendes e de Patricia Vieira Gomes.

O pretendente: MARCIO GOMES PEDRO, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Pedro e de Suzete Maria Gomes Pedro. A pretendente: 
ANA CAROLINA CUNHA GOMES, estado civil divorciada, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adevanir Gomes e de Maria José da Cunha dos Santos.

O pretendente: JOSENILDO QUINTINO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Caruaru, PE, no dia (26/02/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josenildo Quintino da Silva e de Risoneide de Oliveira Paulo Silva. A 
pretendente: AMANDA ARIANE AMARO ESQUIVEL, estado civil solteira, profissão opera-
dora de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/05/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Milciares Prates Esquivel e de Maria Aparecida Amaro.

O pretendente: JOSÉ ROSINALDO MENDONÇA DE BRITO, estado civil solteiro, profissão 
frentista, nascido em Ouro Velho, PB, no dia (28/04/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes Brito. A pretendente: IRENE DA COSTA 
SOARES, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em Maria Helena, PR, no 
dia (14/02/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Feitosa da Costa e de Antonia Gomes da Costa.

O pretendente: VALDIR ANTONIO DO CARMO, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gastão Antonio do Carmo e de Clementina Rocha Dutra do Carmo. 
A pretendente: MARLÍ LOPES PINHEIRO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1968), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Armando Pinheiro e de Dejanira Lopes Pinheiro.

O pretendente: DIOGENES HENRIQUE ARAUJO GOMES, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Gomes e de Adriana Araujo Gomes. A pretendente: 
LUANA DIAS SANTOS, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, no dia (19/03/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Isaias Marcos dos Santos e de Rosana Dias dos Santos.

O pretendente: ALEX SANDRO SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
consultor, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito Batista de Almeida e de Rita Santos de Almeida. 
A pretendente: EDUARDA SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
consultora, nascida em Mauá, SP, no dia (08/02/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Correia dos Santos e de Josefa Ribeiro de Santana.

O pretendente: JONATAS CARDOSO GAMA, estado civil solteiro, profissão ferramenteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Florisvaldo Ferreira Gama e de Odete Cardoso Gama. A pretendente: 
MARIA DERLANGE LIMA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cozinheira escolar, 
nascida em Cedro, CE, no dia (03/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Pedro de Oliveira e de Maria do Socorro Lima Oliveira.

O pretendente: LEONARDO CAMPOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Santos Francisco e de Lidia Paz Campos. A 
pretendente: ANDRÉIA LIMA MENDONÇA SILVA, estado civil solteira, profissão analista 
quimica, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson Luciano da Silva e de Cândida Lima Mendonça Silva.

O pretendente: RENAN ALMEIDA SANTANA, estado civil solteiro, profissão motorista de 
aplicativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Dezival Bispo Santana e de Cléia Araujo de Almeida Santana. 
A pretendente: LETICIA CUSTODIO MELO, estado civil solteira, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Agnaldo Gonçalves de Melo e de Luciana Custodio Araujo Melo.

O pretendente: JOSÉ LUCAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão chapeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Dilson Ferreira dos Santos e de Quitéria Costa dos Santos. A 
pretendente: JALISMÃ DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/09/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José de Oliveira Lima e de Sonanita Alves de Oliveira.

O pretendente: RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
agente de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Raimundo de Oliveira Neto e 
de Marisa Ferreira de Araujo Oliveira. A pretendente: SHIRLEY MARIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(23/06/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Camilo 
dos Santos e de Maria Elza dos Santos.

O pretendente: JACKSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Pedro dos Santos e de Maria Celia dos Santos. A pretendente: 
DYANE VIEIRA DE SALES, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco João de Sales e de Maria Ivonete Vieira dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DE AMORIM, estado civil divorciado, profissão ferramenteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Daniel Jose Amorim e de Eliana de Amorim. A pretendente: MICHELLE 
LIMA DE MEDEIROS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (22/01/1996), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de 
Aroldo José de Medeiros e de Suzana Liberato de Lima.

O pretendente: JERFSON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão cabe-
leireiro, nascido em Cedro, CE, no dia (02/02/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Ventura dos Santos e de Francisca Maria Jorge Pereira. O 
pretendente: MARCOS ANTONIO DOS REIS TAVARES, estado civil divorciado, profissão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Tavares Neto e de Ana dos Reis Tavares.

O pretendente: JOHN LENNON DO NASCIMENTO SANTANA, estado civil divorciado, 
profissão pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1992), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilton de Jesus Santana e de Cicera 
Mendonça do Nascimento. A pretendente: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Almeida dos 
Santos e de Maria Jose Pereira da Silva.

O pretendente: JONATHAN DA SILVA RAMOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de William Ramos Junior e de Ana Paula Aparecida da Sil-
va. A pretendente: PAOLA STEPHANI SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Heitor Pereira e de Rosangela Alves da Silva.

O pretendente: LUCAS DAVI STEIN MORAIS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1999), residente e domiciliado nesta capital, São 
Paulo, SP, filho de Rogerio Damaceno Morais e de Maria Amelia Stein Morais. A preten-
dente: FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Ivanildo da Silva e de Neuza Rodrigues Fonseca da Silva. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: EMERSON DAMASIO DA SILVA, profissão: agente de prevenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcia Damasio da Silva. A 
pretendente: CLEIDE SANTOS DE SANT'ANA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Bento Almeida de Sant'Ana e de 
Helena Santos de Sant'Ana.

O pretendente: CRISTIANO AMANCIO DE OLIVEIRA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Barbosa de Oliveira e de Gilvanete 
Amancio de Oliveira. A pretendente: DANIELA MIRELES DOS SANTOS, profissão: 
revisadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Estancia, SE, data-nascimento: 
28/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lauro Luciano dos 
Santos e de Maria Galdino Luciano dos Santos.

O pretendente: WILLEN CLAUDIO BENEDITO, profissão: operador de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Taguatinga, DF, data-nascimento: 09/08/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juarez Antonio Claudio Benedito e 
de Erotides Maria Benedito. A pretendente: IVANDETE DA SILVA ROCHA, profissão: 
praticante de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Raimundo Nonato, 
PI, data-nascimento: 03/08/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Manoel Rocha e de Maria da Silva Rocha.

O pretendente: MANOEL DE BARROS E SILVA FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 24/12/1946, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel de Barros e Silva e de Julia Cavalcante de 
Barros. A pretendente: MARIA RIBEIRO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Benedito, CE, data-nascimento: 21/11/1969, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Gonçalo Ribeiro Sobrinho e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: HENRIQUE PELARIN FERREIRA DA SILVA, profissão: vendedor 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira da Silva Neto e de 
Simone Pelarin Ferreira da Silva. A pretendente: CIBELE APARECIDA ALMEIDA DE 
JESUS, profissão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Djailson Lopes de Jesus e de Dinomar de Almeida Barbosa.

O pretendente: ALEXANDRE SIQUEIRA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José da Silva Siqueira e de Maria Aparecida Pena 
Siqueira. A pretendente: SANDRA REGINA PINHEIRO, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1966, residente e 
domiciliada em Franco da Rocha, SP, filha de Antonio Pinheiro e de Margarida Ferreira 
Pinheiro.

O pretendente: JEFFERSON GOMES LEITE, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Gomes Leite e de Rosangela Gonçalves 
Leite. A pretendente: BRUNA NATACHA FERREIRA DE ARAUJO, profissão: escriturária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/01/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosemary Ferreira de Araujo.

O pretendente: ARLISON MACÊDO DE OLIVEIRA, profissão: coordenador de projetos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cipó, BA, data-nascimento: 30/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Gomes e de Maria Rosilda 
de Macêdo Oliveira. A pretendente: FABIANA MARCUSSO ALMEIDA, profissão: 
estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gevaldo Santos Almeida 
e de Eleusa Marcusso.

O pretendente: IAGO DA SILVA, profissão: op. de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Marta Eloisa da Silva. A pretendente: VITÓRIA BARBOSA SOUZA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: osasco, SP, data-nascimento: 29/03/2001, 
residente e domiciliada em Carapicuíba, SP, filha de João Clebson Clemente Souza e 
de Danusa Barbosa.

O pretendente: VITOR SOARES DA ENCARNAÇÃO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alex Antonio Moreira da Encarnação e de 
Jaqueline Aparecida Soares. A pretendente: DANIELLE VIEIRA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dielson de Sousa Silva e de Ruth 
Vieira de Sousa Silva.

O pretendente: JOSÉ EDSON FREIRE, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pindoba, AL, data-nascimento: 26/12/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Abdon José Freire e de Marineide Caetano Freire. 
A pretendente: ANA PAULA TEIXEIRA DA PAIXÃO, profissão: aux. de farmácia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio Ramos da Paixão e de Margarida Teixeira 
de Paulo.

O pretendente: ANDRE MARCOLINO DA SILVA, profissão: zelador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/11/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cleonice Marcolino da Silva. 
A pretendente: FRANCINEIDE ALVES CORDEIRO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Aquiraz, CE, data-nascimento: 13/07/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Jose Cordeiro e de Maria do Socorro 
Alves Cordeiro.

O pretendente: RENAN DE PAULA DE SOUZA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Maria de Souza e de Sueli de 
Paula de Souza. A pretendente: ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS, profissão: monitora 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Vitorino dos 
Santos e de Eurides Salviano da Silva.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, profissão: supervisor de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-
nascimento: 13/05/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel 
Monteiro do Nascimento e de Lóide Matos da Silva. A pretendente: MAIANE DA 
SILVA ROCHA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 11/01/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlito Mário Rocha e de Lucia da Silva 
Rocha.

O pretendente: GABRIEL VIEIRA GALVAN, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1997, residente e 
domiciliado em, filho de Paulo Roberto Costa Galvan e de Vanessa Vieira Galvan. A 
pretendente: VITORIA CARVALHO MOREIRA, profissão: aux. de farmácia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rodrigo Moreira dos Santos e de Sheila Carvalho 
Moreira.

O pretendente: CÍCERO PEDRO DA SILVA, profissão: gari, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 15/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Eleuterio da Silva e de Irailde Izabel 
da Silva. A pretendente: MAIARA DA SILVA ROCHA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 08/08/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlito Mario Rocha e de Lucia da 
Silva Rocha.

O pretendente: FELIPE APPARECIDO CAETANO FERREIRA, profissão: professor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Orlando Caetano Ferreira e de 
Simone Apparecido Ferreira. A pretendente: JULIANA GUIMARÃES DOS SANTOS, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 31/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdomiro 
Ferreira dos Santos e de Edina Pereira Guimarães dos Santos.

O pretendente: ALEXANDER ALVES FORMIGARI, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexander Formigari e de Adma Alves. A 
pretendente: GRAZIELE MOREIRA QUADRINI, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mario Roberto Quadrini e de Nara Moreira da 
Silva Quadrini.

O pretendente: MICHAEL LUIS SANTANA, profissão: agente de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Zelito Santana Silva e de Ivanete Luis 
Santana. A pretendente: LETÍCIA DE MARCHI DA SILVA, profissão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Pereira da Silva e de 
Elizabeti de Marchi Oliveira.

O pretendente: JOÃO JORGE DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tuparetama, PE, data-nascimento: 23/06/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alonso Jorge da Silva e de Maria Angelica 
da Conceição. A pretendente: MARIA MARLY SOUZA, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 02/02/1956, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Inacio Neto e de Margarida Sotero 
Menezes.

O pretendente: JEFFERSON PEDRO DIAS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nilza de Carvalho Dias. A pretendente: ANA 
CAROLINE SAITO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Luiza Yuriko Saito.

O pretendente: LUCAS PAULO DA SILVA DE SOUZA, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Maria Cardoso de Souza e de Rozana 
Eliete da Silva. A pretendente: NAYARA SASHA PINA DO NASCIMENTO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de André Araujo do Nascimento e de 
Fabiana Pina.

O pretendente: EVANDRO PEREIRA ALVES, profissão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 02/02/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Pereira Alves e de Severina Maria Alves. A pretendente: 
MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Campina da Lagoa, PR, data-nascimento: 10/07/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Vieira dos Santos e de Ivone Reis da 
Silva dos Santos.

O pretendente: FELIPE CONRADO ALVES, profissão: supervisor de loja, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauro Luiz Alves e de Silvana Alves. 
A pretendente: FERNANDA OLIVEIRA DIAS, profissão: esteticista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Veiga Dias e de Stela Rosa de Oliveira 
Dias.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO, profissão: 
professor de capoeira, estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-
nascimento: 03/05/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo 
Pereira do Nascimento e de Francisca Iza da Silva. A pretendente: MICHELLE MESSIAS 
DE SOUZA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 05/07/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Manoel Messias Rego de Souza e de Neide Almeida de Souza.

O pretendente: MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA, profissão: montador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Romualdo da Silva e de Ana Darque 
do Nascimento. A pretendente: ROSEMEIRE MENDES DE OLIVEIRA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Santo Amaro, BA, data-nascimento: 24/05/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Mendes de Oliveira e de Gildeth 
Silva de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 17/11/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Vicente Alves de Almeida e de Lucimar Alves Santana. A 
pretendente: FRANCISCA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 17/12/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Pedro Veríssimo de Oliveira e de Francisca Veríssimo da 
Silva.

O pretendente: KAICK GUIMARÃES BEZERRA, profissão: supervisor de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Miliano Bezerra e de Edna Guimarães 
Bezerra. A pretendente: GISELE KESSIA DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 07/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilson Antonio de Lima e de Maria José da Silva 
Lima.

O pretendente: EXPEDITO DOURADO DE MATOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Granja, CE, data-nascimento: 26/04/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Raimundo Cardôzo de Matos e de Terezinha Rodrigues 
Dourado. A pretendente: MARIA ISABEL MARQUES DE PAULO, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Massape, CE, data-nascimento: 13/02/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Vicente de Paulo e de 
Francisca Marques de Paulo.

O pretendente: ISMAEL SANTANA DA SILVA FILHO, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1965, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ismael Santana da Silva e de Terezinha Felix 
de Souza. A pretendente: NATÁLIA DIAS DA CRUZ, profissão: operadora de máquina, 
estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 14/01/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jusenilde Dias da Cruz.

O pretendente: MARLON GONZALEZ MAYO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camaguey-Cuba, data-nascimento: 16/07/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gonzalo Gonzalez Rodriguez e de Maria De Los 
Angeles Mayo. A pretendente: CRISTINA LORENA RODRIGUES DOS REIS, profissão: 
médica, estado civil: solteira, naturalidade: Goiânia, GO, data-nascimento: 25/09/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Salomão Rodrigues Moreira e de 
Maria Tomé Ferreira dos Reis.

O pretendente: DANIEL SOUZA DA CRUZ, profissão: aux. geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Gomes da Cruz e de Eliana Antonio de Souza. A 
pretendente: MICHELLY LEMES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Umbelino dos Santos e de Analice Lemes do Amaral.

O pretendente: ÉWERTON DE ARAUJO CAMPOS, profissão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adilson de Souza Campos e de Rainilce de Araujo 
Campos. A pretendente: DEBORA TAVARES DOMINGUES, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Domingues e de Vera 
Lucia Domingues.

O pretendente: LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: ÉRICA ESTEVES 
SILVA DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Francisco dos Santos e de Iara Ines Silva dos Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios

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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Mercado financeiro: 
um cenário otimista 

para 2020

Todo início de ano, 
os planos para o 
futuro sempre são 
os melhores e mais 
otimistas

Não é diferente na eco-
nomia. Começamos 
2020 com grandes 

expectativas para um cená-
rio positivo em ascensão e 
um panorama cada vez mais 
crescente para o Brasil. Essa 
perspectiva vem baseada 
em fatos reais através das 
propostas e ações que o 
povo brasileiro vivenciou 
em 2019. 

É fato que 2019, também, 
começou com grandes 
expectativas para a econo-
mia, mas com um cenário 
de incertezas e de grandes 
esperanças no governo que 
chegava e na substituição 
de ministros e secretários. 
Mudanças nem sempre são 
fáceis, mas o governo con-
quistou força e mostrou re-
sultados positivos. Com uma 
inflação baixa e ancorada, 
juros na mínima histórica, 
crescimento acelerando e o 
desemprego gradualmente 
diminuindo, a confiança 
brasileira e internacional 
começou a crescer. 

A base para sustentar essa 
retomada, foi construída a 
partir do aperto das contas 
do governo e da aprovação 
da reforma da Previdência, 
que deu início a um novo 
ciclo econômico. Um dos 
primeiros pontos que ala-
vancou o crescimento do 
país foi a aprovação da re-
forma da Previdência, com 
uma economia acima da 
esperada. Com a união do 
governo para a aprovação 
da reforma, indicadores dos 
Estados Unidos e da Europa 
reforçaram que o risco de 
recessão no país reduziu 
consideravelmente. 

Outra ação que ganhou 
força em 2019, e foi vista 
de forma positiva, não só 
pelo brasileiro, mas pelos 
investidores estrangeiros, 
foram os ajustes fiscais 
que visam diminuir o gasto 
público. O resultado já está 
em andamento, com uma 
recuperação de 0,4% do 
PIB em 2019, relacionado 
aos gastos do governo. 

E agora 2020 começa com 
expectativas ainda maiores 

em relação ao ano passado, 
pois já tivemos um resultado 
positivo para mostrar que 
é possível mudar. O longo 
ciclo de cortes na taxa de 
juros irá exercer efeitos 
favoráveis sobre a ativida-
de econômica brasileira e 
deverá seguir sustentando 
o aumento do consumo e 
crédito. No entanto, os des-
dobramentos das políticas 
internacionais ainda afetam 
o crescimento da economia, 
visto que a alta polarização 
política e a desglobaliza-
ção ainda influencia países 
emergentes. 

A aprovação da reforma 
da Previdência ajudou a 
estancar o rombo fiscal no 
curto prazo. No entanto, a 
continuidade do processo 
de reformas e ajustes é 
importante para garantir a 
continuidade do processo 
de recuperação da econo-
mia em 2020. Por isso, a 
tramitação de pautas como a 
reforma Tributária, PEC Pa-
ralela e o Plano mais Brasil, 
dividido em três PECs (Pac-
to Federativo, Emergencial 
e Fundos), devem continuar 
em monitoramento. 

Uma das principais per-
guntas que chegam para a 
Allez Invest é: onde investir 
com base nesse cenário? 
2020 será marcado pelo ano 
em que o investidor sai da 
inércia e entra em investi-
mentos mais voláteis, mas 
que podem garantir uma 
rentabilidade melhor. Fato 
que já foi visto em 2019 com 
os recordes da Bolsa.

Assim, com o juro real - 
calculado que representa 
o que realmente o inves-
timento rende - abaixo de 
1% ao ano, sair da inércia 
virou regra para conseguir 
retornos melhores. Diversos 
países desenvolvidos já pas-
saram por isso nas últimas 
décadas e a forma como o 
dinheiro é investido mudou 
totalmente. 

Com esse cenário, é pre-
ciso reavaliar a carteira 
de investimentos e buscar 
mais riscos. Mas lembre-se: 
sempre respeite o seu perfil 
de investidor. E se precisar 
de ajuda, conte com um 
assessoria especializada, 
como a Allez Invest! 

(*) - É sócio-fundador da Allez Invest 
(www.allez.com.br). 

Renan Hamilko (*)

Presidente Jair Bolsonaro 
falou à imprensa ao chegar ao 

Palácio da Alvorada.

O secretário executivo da 
Casa Civil, Vicenti Santini, foi 
destituído do cargo pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Santini 
usou um avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) para ir de Da-
vos, na Suíça, onde participou 
do Fórum, para Nova Delhi, na 
Índia, onde se reuniu com a 
comitiva presidencial, durante 
visita de Estado de Bolsonaro 
ao país. 

Santini ficou na função de 
ministro interino durante as 
férias do ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, e optou por 
usar o avião da FAB, enquanto 
outros ministros viajaram com 
companhias aéreas comerciais. 
“Inadmissível o que aconteceu. 

Cartões de crédito e débito estão entre os serviços atingidos pela 
transição para transferência do recebimento do ISS.

Em dezembro de 2019, 
a Câmara aprovou, 
por 312 votos a 1, o 

projeto do Senado, que cria 
uma transição para a trans-
ferência do recebimento 
do ISS da cidade-sede do 
prestador do serviço para 
a cidade onde ele é efetiva-
mente prestado.

O texto estabelece uma 
transição para não prejudi-
car o caixa dos municípios 
que perderão receita. Os ti-
pos de serviços atingidos são 
de planos de saúde; planos 
médico-veterinários; admi-
nistração de fundos, con-
sórcios, cartões de crédito e 
débito, carteiras de clientes 
e cheques pré-datados; e 
serviços de arrendamento 
mercantil (leasing). O servi-
ço de seguro saúde ficou de 
fora das novas regras porque 
o STF decidiu, em 2018, que 

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado analisa 
projeto que amplia o rol 
de doenças que devem ser 
obrigatoriamente rastrea-
das pelo teste do pezinho. 
O Estatuto da Criança e do 
Adolescente já obriga os 
hospitais públicos e parti-
culares a fazerem exames 
para o diagnóstico das 
chamadas anormalidades 
no metabolismo. O projeto 
do senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), estende o 
serviço para a descoberta 
de enfermidades cardio-
lógicas, oftalmológicas e 
ortopédicas em recém-
-nascidos.

A matéria também esta-
belece que o rol de anor-

Proposta visa 
facilitar pagamento 
de fatura de lojas

Está pronto para votação 
na Comissão de Defesa do 
Consumidor do Senado um 
projeto que proíbe a imposição, 
pelas lojas de departamentos, 
do pagamento da fatura de 
cartões de sua própria emissão 
unicamente em guichê dentro 
do estabelecimento, de auto-
ria da senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO). Se for aprovado no 
colegiado, o PLS poderá seguir 
diretamente para a Câmara.

Segundo a senadora, muitas 
lojas de departamentos con-
cedem descontos e vantagens 
para quem opta pelo uso de seus 
cartões, mas, em contrapartida, 
exigem que o pagamento da 
fatura seja feito somente no 
estabelecimento, obrigando o 
cliente a retornar à loja. Para 
Kátia Abreu, a obrigação é 
um fator que busca induzir o 
cliente a fazer novas compras. 
Pelo texto, passa a ser abusiva 
a cláusula com essa imposição.

O relator, senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), apresentou 
voto favorável ao projeto. Ele 
entende que a proposição pro-
tege o consumidor e não exige 
obrigações excessivas do for-
necedor. “O mínimo que deve 
ser exigido do fornecedor é não 
dificultar a vida do consumidor. 
A proposição, ressalte-se, não 
está impondo qualquer medida 
desproporcional ou de difícil 
cumprimento”, destaca Renan 
em seu parecer (Ag.Senado).

Rodrigo Maia quer organizar os esforços 
de votação neste semestre.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, anunciou 
que pretende pautar nes-
te primeiro semestre os 
projetos de autonomia do 
Banco Central e do novo 
marco legal para o mer-
cado de câmbio no Brasil. 
Ele esteve reunido com o 
presidente do BC, Roberto 
Campos Neto. “A partir do 
início de fevereiro, quere-
mos construir maioria para 
aprovar essas propostas 
que estão prontas para ir 
a voto”, afirmou.

O presidente da Câmara 
informou que reunirá os 
líderes partidários para 
organizar os esforços para 
a votação. Ele quer subme-
ter aos líderes o parecer do 
deputado Celso Maldaner 
(MDB-SC) à proposta 
de autonomia do Banco 
Central, apresentado na 
legislatura passada. Para 
garantir o crescimento 
da economia neste ano, 
Rodrigo afirmou que cada 
um dos poderes deve fazer 

Transferência gradual do ISS para 
cidade onde o serviço é prestado

No retorno dos trabalhos legislativos, o Senado irá reexaminar o substitutivo apresentado ao projeto 
de lei que altera as regras do Imposto sobre Serviços (ISS)

é prestado ao usuário final. 
Até dezembro de 2016, o 
ISS ficava com o município 
de origem — onde está loca-
lizado o fornecedor do bem 
ou serviço.

Até o fim de 2020, 66,5% do 
ISS nesses tipos de serviços 
ficarão com o município do 
local do estabelecimento do 
prestador do serviço e 33,5% 
com o município do domicílio 
do tomador. Em 2021, será 
o inverso: 33,5% do ISS 
ficarão com o município do 
local do estabelecimento do 
prestador do serviço e 66,5% 
com o município do domicílio 
do tomador. Em 2022, 15% 
ficarão com a cidade do 
prestador do serviço e 85% 
com a cidade do tomador. A 
partir de 2023, 100% do ISS 
ficará com o município do 
domicílio do tomador (Ag.
Senado).
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o ISS não incide sobre essa 
modalidade.

Foi mantido o texto do 
relator, deputado Herculano 
Passos (MDB-SP), para a 
proposição. Em razão das 
mudanças feitas pelos de-
putados, a matéria retornou 

ao Senado. A necessidade 
do projeto decorre de mu-
danças feitas pela lei que 
transferiu a competência 
da cobrança desse imposto 
do município onde fica o 
prestador do serviço para 
o município onde o serviço 

Autonomia do Banco 
Central e a nova lei cambial
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a sua parte. O Legislativo, 
segundo ele, deve organi-
zar a pauta para garantir 
sinalização positiva em vá-
rias áreas, sobretudo, meio 
ambiente.

Ele destacou como priori-
dade proposta que penaliza 
com mais rigor as queima-
das. Segundo o presidente, o 
tema já teria sido negociado 
com as frentes parlamenta-
res da Agropecuária e do 
Meio Ambiente. A Câmara 

analisa diversos projetos 
sobre o tema. Sobre recriar 
os ministérios da Seguran-
ça Pública e da Cultura, 
ressaltou que a recriação 
das pastas não necessaria-
mente representa aumento 
de gastos. Considera o 
mesmo sobre a cultura. 
“Vai reorganizar a relação 
da pasta com a sociedade, 
tão machucada nos últimos 
tempos”, afirmou (Ag.
Câmara)..

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: MARCOS DE AVELAIS ZECHETTI, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, no dia (26/04/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Lair Zechetti e de Jandira de Avelais Zechetti. A pretendente: MARIA LUIZA 
BARBOSA INACIO, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil 
divorciada, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (17/06/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Inácio e de Juscelina 
Alves Barbosa Inácio.

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

O pretendente: GIULIANNO FILANDRA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão 
estudante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/04/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Lopes e de 
Tania Filandra Lopes. A pretendente: LIGIA ROSA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/09/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Avelino Costa Junior 
e de Rose Meire Aparecida Rosa Costa.

O pretendente: SEBASTIÃO DA SILVA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão fotógrafo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/09/1976), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José de Carvalho e de 
Aparecida da Silva Carvalho. A pretendente: SILVIA REGINA DE SOUZA, de naciona-
lidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (18/01/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Domingos Nelson de Souza e de Olga Schiavo.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Secretário da Casa Civil é destituído por usar avião da FAB
barcar em Brasília da viagem 
à Índia. 

O presidente disse ainda que 
vai conversar com o ministro 
Onyx para ouvir os argumen-
tos e ver quais outras medidas 
podem ser tomadas. 

“O que ele fez não é ilegal, mas 
é imoral. Ministro antigo foi de 
comercial, de classe econômica. 
Eu já viajei, no passado, pela 
Ásia toda de comercial, classe 
econômica. A explicação é 
que ele teve que participar da 
reunião de ministros por isso 
a premissa [de usar o avião da 
FAB como ministro]. Essa des-
culpa não vale. Ele deixa de ser 
executivo da Casa Civil”, disse 
o presidente (ABr).

Já está destituído da função de 
executivo do Onyx, decidido 
por mim”, disse Bolsonaro ao 
chegar ontem (28) ao Palácio 
da Alvorada, depois de desem-
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Projeto amplia rol de doenças 
rastreadas pelo teste do pezinho

malidades do metabolismo 
rastreadas deve ser atuali-
zado periodicamente pelo 
poder público. Atualmente, 
o Programa Nacional de 
Triagem Neonatal determina 
o rastreamento das seguin-
tes doenças metabólicas: 
fenilcetonúria, hipotireoi-
dismo congênito, doenças 
falciformes e outras hemo-
globinopatias, fibrose cística, 
hiperplasia congênita da 
suprarrenal e deficiência de 
biotinidase.

O texto foi aprovado em 
dezembro pela Comissão 
de Direitos Humanos, com 
parecer do senador Flávio 
Arns (Rede-PR). O parla-
mentar lembra que o pri-
meiro programa de triagem 
neonatal no Brasil ocorreu 

em 1976, na cidade de São 
Paulo. Desde então, a tria-
gem alcança 2,4 milhões de 
recém-nascidos por ano. O 
autor do projeto destaca 
que alguns países oferecem 
o rastreamento de um rol 
“muito mais extenso” de 
doenças metabólicas.

“No Reino Unido, os recém-
-nascidos são submetidos ao 
rastreamento de nove do-
enças. Nos Estados Unidos, 
cada unidade da Federação 
tem a prerrogativa de definir 
a magnitude do respectivo 
programa de triagem neona-
tal. O estado de Nova York, 
por exemplo, faz a triagem 
de 53 tipos de doenças, ao 
passo que o Alasca rastreia 
45 afecções”, afirma Pacheco 
(Ag.Senado). 

Teste hoje detecta doenças do metabolismo em recém-nascidos. 
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#tenhacicatrizes

Augusto Roque

O papel da liderança para uma 
marca empregadora

Augusto Roque (*) e Rogério Amado (**)

Quantos de nós sonhamos ou tivemos vonta-
de de trabalhar em uma empresa ou criar 

uma nos moldes de uma organização famosa? 
Certamente todos nós já passamos por isso. 
Diante desse quadro, como podemos fazer com 
que a nossa empresa seja desejada por talentos 
do mundo todo?

Em um mundo de rápida transformação, estar 
antenado às antigas e tradicionais práticas de 
mercado não é mais atrativo. No mundo atual, para 
atrair talentos é preciso criar uma conexão. Entra 
em cena um conceito novo: o Employee Branding, 
traduzindo de forma literal, marca empreendedora. 
Ou seja, é o processo de promover uma determi-
nada companhia em uma marca desejada, visando 
recrutar, contratar e reter talentos.

Marca Empreendedora nada mais é do que 
o desenvolvimento de mecanismos internos 
de gestão, por intermédio de práticas que são 
valorizadas e reconhecidas pelo seu público 
interno e que faz com que outras pessoas te-
nham desejo de colaborar ou trabalhar naquela 
organização. Mais ainda, essas pessoas passam 
a ser verdadeiros propagadores das práticas e 
características da marca. Elas vestem a camisa 
da empresa, mesmo não trabalhando, ainda, 
ou mais nela.

Analisando o contexto de exposição de marca 
realizado atualmente pelas empresas, vemos que 
suas ações muitas vezes se limitam aos tradicio-
nais posts nas redes sociais e, quando muito, 

um stories mais humano. Mas fica a pergunta: 
as pessoas da organização têm voz? Mais do que 
isso, elas podem expressar efetivamente o que 
é trabalhar naquela empresa?

Quando acessamos portais com o Glassdoor 
(antigo Lovemondays) e vemos os depoimen-
tos dos colaboradores (ou ex empregados) 
levamos em consideração aquilo que foi dito ou 
simplesmente damos de ombro e não tomamos 
nenhuma atitude? Aqui entra em cena o papel 
da liderança.

Se Liderança, segundo Jacobs e Jaques, é o 
processo de dar propósito (direção significativa) 
ao esforço coletivo e provocar o desejo de des-
pender este esforço para se atingir o objetivo, 
podemos perceber que colocar o propósito como 
centro das discussões da marca passa a fazer 
todo sentido. Diferentemente da sua missão (que 
é a razão de uma empresa existir), o propósito 
é a declaração de como a empresa pretende 
contribuir com a humanidade. Propósito nada 
mais é o PORQUÊ uma organização existe.  
Sem propósito, as empresas não têm direção. 
Com propósito elas têm instruções. É ele quem  
impulsiona tudo o que a organização faz.

Assim, propósito é o que dá sentido para as 
organizações e as move adiante! Portanto, ao 
questionar o que as contribuições de sua or-
ganização possibilitam à sociedade, incluindo 
aquilo que os outros venham a ser ou fazer, o 
empreendedor assume que as pessoas são fontes 
e não recursos. Desta forma, ao realizarmos uma 
atividade ou desenvolvermos políticas que são 
inconsistentes com o que é falado da porta para 
fora ou aquilo que efetivamente acreditamos, 
veremos que a empresa deixará de ser autênti-

ca e nossos colaboradores e clientes acabarão 
percebendo.

Deste modo, o propósito assume o papel da 
conexão entre o talento e a empresa e inevita-
velmente a liderança passa a ser fundamental 
na propagação estratégica deste movimento. 
Ela é a responsável pelo encaminhamento  do 
talento dentro da organização.  Segundo a Ma-
tchbox (2020), a Jornada do Talento consiste 
em todas as ações do candidato/empresa antes 
mesmo dele estar, efetivamente, participando 
do processo seletivo.  

De acordo com pesquisa do LinkedIn (2019), 
75% das pessoas que buscam um emprego 
pesquisam sobre a empresa antes de realizar 
a inscrição para a vaga, e, segundo o site Ca-
reerBuilt (2020), de cada 10 candidatos que 
interagem com a marca, somente um tem o 
perfil adequado para a vaga. 

Ao assumir essa nova postura, o empreen-
dedor deverá criar um EVP (Employee Value 
Proposition – Proposta de Valor ao Colabora-
dor) que fará com que a marca se destaque das 
demais e faça com que os seus colaboradores 
se tornem embaixadores da marca.  Assim, se 
uma empresa consegue atrair colaboradores que 
tem propósito, valores e objetivos comuns aos 
seus, ela conseguirá diminuir o tempo médio de 
contratação, bem como reduzirá o seu turnover 
e, por consequência, por ser mais assertiva e 
proporcionar uma experiência positiva para o 
colaborador, os reterá por mais tempo, dimi-
nuindo custos, entre outros,  das demissões. 

Quanto mais envolvido o colaborador estiver 
com os processos internos, melhor. E quanto 
mais positiva for a imagem que ele tem da 

empresa, maiores as chances da companhia 
ter sucesso com sua estratégia de Employer 
Branding. Assim, cabe à liderança realizar o 
mais importante do conceito: garantir que a 
empresa e o candidato façam a melhor escolha 
e que esse match renda bons frutos para todos.

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Diretor 
da Curso e Percurso, especialista em Propósito, Felicidade, 

RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 20 anos de 
experiência como executivo, palestrante, professor e 

consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela FEI-
SP e é bacharel em Administração pela FEI-SP.

(**) É Diretor da Amado Consultoria & Treinamento, 
especialista em Recursos Humanos, Liderança Disruptiva e 

Gestão Tóxica. Tem mestrado em Políticas Públicas, 
pós-graduação em Educação, graduação em 

Recursos Humanos e licenciatura em Matemática. 
Saiba mais em compulsivos.org ou pelo 
email: augusto@cursoepercurso.com.br.

O ano de 2019 foi marcado por 
grandes investimentos que deram 
gás adicional para algumas fintechs 
veteranas em seu intenso processo 
de crescimento, como foi o caso do 
Nubank, Creditas e Neon. Também 
um intenso fluxo de investimento 
para iniciativas mais early stage, 
fazendo com que esse ano fosse um 
dos melhores em termos de funding 
e quantidade de deals (negócios) no 
setor de todos os tempos

Bruno Diniz (*) 

O espaço fintech também passou a estar bem mais povo-
ado. Segundo diferentes relatórios, o país ultrapassou a 
marca de 600 fintechs esse ano, uma posição que coloca 

o Brasil no topo da América Latina nesse quesito. Outro ponto 
importante desse ano foi o intenso movimento dos reguladores 
no planejamento e desenho de uma nova infraestrutura e regras 
visando trazer inovação para o segmento financeiro, tais como: 

1) A regulamentação do Open Banking 
2) A criação de Sandboxes regulatórios 
3) O Cadastro Positivo 
4) A Duplicata escritural eletrônica 
5) O novo padrão de pagamentos instantâneos 
6) Regulamentação dos serviços de saques e aportes 

Enquanto 2019 foi o ano de montar as novas bases regula-
tórias, 2020 será o ano de 
executar e colocar em ação 
essas iniciativas, começando 
um dos mais profundos mo-
vimentos de transformação e 
modernização do segmento 
financeiro local. Dentre todas 
as iniciativas, apenas o Open 
Banking não deve tomar efei-
to completo no próximo ano, 
já que terá algumas fases de 
implementação antes de estar 
completamente em operação. 

Todo esse movimento 
dos reguladores foi feito de 
forma exemplar pela CVM, 
o Banco Central e a SUSEP, 

com proximidade das partes interessadas, tais como associa-
ções representativas, bancos, fintechs e demais instituições 
financeiras. Algo bastante positivo e alinhado com a sociedade 
civil. Além disso, no campo das regulamentações mais amplas, 
tivemos a discussão de duas iniciativas importantes nesse ano 
que favoreceram as startups de modo geral e, por consequên-
cia, as fintechs: 

1) MP da Liberdade Econômica 
2) Marco Legal das Startups 

Outro movimento que tende a ganhar mais corpo são as inicia-
tivas de corporate venturing no país - nome dado à aproximação 
entre grandes corporações e startups - aproximações essas que 
podem tomar forma como Hackathons (maratonas de programa-
ção), Programas de aceleração, Laboratórios e hubs de inovação, 
ou investimentos em novas companhias através de um fundo de 
corporate venture. 

Vimos um crescimento de todas essas diferentes iniciativas 
esse ano, culminando inclusive na vinda de aceleradoras globais 
como a Plug & Play para o Brasil em parceria com instituições 
locais, além do nascimento de novos laboratórios para teste de 
tecnologia pelos bancos e espaços de interação entre startups e 
grandes instituições. 

No entanto, quando falamos de corporate venture capital, o 
Brasil ainda tem muito que avançar. 

Para se ter uma ideia, até o fechamento do 3º semestre, os fundos 
de corporate venture capital foram responsáveis por 1/3 de todo 
investimento feito em fintechs no mundo, de acordo com dados 
da Consultoria CB Insights. Só nos Estados Unidos aconteceram 
45 diferentes investimentos em fintechs por grandes bancos no 
ano de 2018, sendo que os bancos JP Morgan e Goldman Sachs 
foram as instituições mais ativas nesse quesito. 

No Brasil ainda estamos longe dessa média, mas é possível que 
vejamos uma intensificação de movimentos nessa direção a partir 
de 2020, marcando um novo momento de maturidade do ecossis-
tema local. Ainda em 2019 o mundo descobriu o ecossistema de 
startups do Brasil e da América Latina, trazendo vários fundos 
de Venture Capital para a região. A percepção de que o país está 
em rota de retomada financeira e possui várias oportunidades de 
negócio quando comparado à outras partes do mundo reforçou 
a tese desses fundos. 

O Softbank foi um dos fundos de investimento que atuou de 
forma intensa em grandes rodadas no segmento (Creditas e 
Banco Inter).

Essa percepção positiva atraiu também fintechs estrangeiras, 
como os neobanks N26 e Revolut, que devem iniciar suas ope-

rações por aqui em 2020, além de outros players da Europa, 
América do Norte e da própria América Latina (que ensaiam 
uma expansão para o Brasil). 

A atividade de fusões e aquisições também começaram a de-
colar em 2019. Tivemos movimentos interessantes de aquisição 
de participação em fintechs por grandes corporações, como foi 
o caso ocorrido entre EWally e Banco Carrefour e a BluePay e 
Valid. Além disso, vimos grandes Fintechs adquirindo outros 
players para expandir sua oferta de produtos, como a aquisição 
da Creditoo pela Creditas e da MEI Fácil pelo Neon. 

A expectativa é que vejamos mais movimentos como esse no 
próximo ano, especialmente de grandes players como o Nubank, 
que já manifestou publicamente a possibilidade de realizar aqui-
sições. Todos os fatos apresentados anteriormente me levam a 
crer que 2020 marcará o início de uma nova era para o segmento 
financeiro no Brasil, exigindo alterações ainda mais profundas 
na forma de atuação das instituições tradicionais e abrindo a 
possibilidade de solucionarmos antigos problemas de inclusão 
financeira e acesso à produtos e serviços no país, por meio da 
atuação de agentes totalmente novos e modelos de negócios 
que ainda não conseguimos visualizar claramente no momento. 

Players de fora do segmento financeiro também marcarão 
mais presença no jogo dos serviços financeiros digitais, em um 
cenário no qual iremos consumir com mais frequência ofertas 
de varejistas, empresas de telecom e empresas de tecnologia, 
anteriormente feitas apenas por fintechs e bancos. E os próprios 
bancos, muitas vezes, proverão infraestrutura para esses outros 
players, possibilitando sua atuação nessa nova arena. 

A atividade de BaaS (Banking as a Service) deve se intensificar 
e tornar uma fonte de recursos e atividade importante para alguns 
bancos, sobretudo para aqueles de pequeno e médio porte no 
país. No exterior isso já pode ser visto nas parcerias forjadas entre 
empresas como Amazon e JP Morgan, Apple e Goldman Sachs, e 
Google e Citibank. Será o começo de uma nova década de trans-
formações, possivelmente a mais acelerada de todas, após cerca 
de 6 anos de movimentos continuados que nos trouxeram até aqui. 
Definitivamente teremos novos e emocionantes anos pela frente! 

(*) - Especialista em Fintech, cofundador da Spiralem (inovação para o mercado 
financeiro), Head do Comitê Fintech da Associação Brasileira de Startups (AB-

Startups) e professor de fintech na FGV e no MBA da USP.

O segmento 
financeiro e as 
perspectivas 
para as fintechs

2020 será o ano de executar e colocar em ação essas iniciativas.

noomis.febraban.org/Reprodução

Bruno Diniz é professor 
de fintech na FGV e 

no MBA da USP.
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O imposto sobre lucro 
distribuido, criado em 
1926 e extinto em 1995, 
voltou à pauta legislati-
va, no embalo da Refor-
ma Tributária. A ideia 
de tributar novamente o 
lucro distribuído é anti-
ga, porem faltam argu-
mentos que justifiquem 
tal expressivo aumento 
da carga tributária

Quando tal imposto 
foi extinto, a carga 
tributária girava em 

torno de 26%. Hoje, estima-
-se que está entre 37% e 
39%. Ou seja, o contexto 
tributário por si só já repro-
va a medida.

Eduardo Moisés

Devemos impedir a tributação do lucro distribuído
Contra-atacar planejamen-

tos tributários nocivos à arre-
cadação é o mais redundante 
fundamento apresentado pelo 
autor do projeto. A pejotiza-
ção de algumas atividades, es-
pecialmente as profissões re-
gulamentadas, seria o alvo dos 
15% adicionais de imposto ora 
sugeridos no Projeto 2015/19. 

Tal fundamentação se mos-
tra totalmente descabida, a 
medida que pejotização e ter-
ceirização em nada se confun-
dem com a criação de impos-
to, bem como pela evolução 
do Simples Nacional permitiu 
a adesão de inúmeras profis-
sões regulamentadas ao regi-
me simplificado. Ou seja, não 
seriam atingidas pelo teor do 
PL, já que propõe (salvo alte-
rações que sejam enxertadas 
de última hora) tributar os 

lucros distribuídos aos sócios 
de empresas optantes pelos 
regimes de lucro real, pre-
sumido e arbitrado, portanto 
não atingindo optantes do 
Simples.

Além dessa pobreza de 
fundamentação, prevê ain-
da o autor que tal tributação 
ocorra sobre os lucros desde 
2016, o que fere os princípios 
da irretroatividade e ante-
rioridade tributária, ambos 
previstos na Constituição Fe-
deral.

A proposta de voltar a tri-
butar lucros distribuídos soa 
como um retrocesso e en-
godo aos investidores, que 
acreditaram no discurso do 
Presidente Jair Bolsonaro  
em campanha e no início de 
mandato, quando se dirigiu 
aos empreendedores, no sen-

tido de manter o governo o 
mais afastado possível da 
rotina dos empresários, 
de forma a não atrapalhar 
sua já desafiadora missão 
de empreender, num país 
já repleto de problemas e 
de tão controversas forças 
políticas.

A Fenacon é claramente 
contrária à ideia contida no 
Projeto de Lei 2.015/19, pos-
to que é consenso entre seus 
representados o efeito dano-
so e imediato que decorre de 
qualquer aumento da carga 
tributária. O alto peso dos 
tributos leva à contração do 
PIB, por conseguinte eleva o 
risco de inflação e desempre-
go, é fator da descompetiti-
vidade nacional em relação a 
outros países desenvolvidos 
ou emergentes, agravando o 

quadro de irracionalidade da 
política tributária, pois sua 
imposição encarece todos os 
nossos produtos e serviços no 
mercado internacional, afe-
tando ainda a concorrência 
no mercado interno. Portan-
to, aumentar significativa-
mente a nossa já abusiva car-
ga tributária, em pleno início 
de um processo de retomada 
do crescimento econômico 
no país, se mostra uma idéia 
ruim e que deve ser imedia-
tamente descartada, tal como 
fizeram quando tentaram re-
criar a CPMF.

Conforme disse o mestre 
Ives Gandra da Silva Martins, 
a tributação era a favor da 
descompetitividade nacio-
nal. Assim aplica-se a esse 
projeto de lei uma de suas 
pérolas: “Enquanto os nos-

sos fracassados dirigentes 
pensarem em reproduzir 
as ultrapassadas fórmu-
las de um ajuste sobre a 
sociedade (aumento de 
tributos e juros) e não so-
bre o Governo (corte real 
de despesas), teremos que 
concordar com o saudoso 
amigo, Roberto Campos, 
que dizia: ‘com esta men-
talidade, o Brasil não cor-
re nenhum risco de me-
lhorar’”.

        

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:

VINICIUS BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.117 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e quatro (20/05/1994), residente e domi-
ciliado Avenida Jacu Pêssego, Travessa Quatro Mil e Um, 37, casa 02, José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerinaldo Bezerra da Silva e de Maria Lenilda da 
Silva Bezerra. LEANESSA SOARES ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de vendas, nascida em Dois Riachos, Estado de Alagoas (CN:LV.A/011.FLS.247-DOIS 
RIACHOS/AL), Dois Riachos, AL no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e 
sete (04/05/1997), residente e domiciliada Avenida Jacu-Pêssego, Travessa Quatro Mil 
e Um, 37, casa 02, José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Leite de 
Almeida e de Francisca Leniê Soares Almeida.

DIEGO FELIX PEREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante contábil, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/157.FLS.299-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (17/02/1992), residente e domiciliado Rua 
Nova Vida, 1428, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Valdirene Felix Pereira. ANA FLÁVIA DE SOUZA ARRUDA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Jacutinga, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/055.FLS.154 
JACUTINGA/MG), Jacutinga, MG no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (02/04/1996), residente e domiciliada Rua Nova Vida, 1428, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano de Arruda e de Ana 
Claudia de Souza Arruda.

RAFAEL FERNANDO XAVIER, estado civil solteiro, profissão produtor cultural, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/209.FLS.139-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(11/08/1986), residente e domiciliado Rua Luís Delpi, 417, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Geraldo Xavier e de Maria Teresa da Silva Xavier. REBECA 
SILVA COSTA ROGERIO, estado civil solteira, profissão encapsuladora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/421.FLS.018-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (06/02/1996), residente 
e domiciliada Rua Paulo Lopes Leão, 553, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Roberto Carlos Rogerio e de Cleusa Silva Costa Rogerio.

CLAYTON MOURA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão professor, nasci-
do no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/002.FLS.242-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (08/02/1976), 
residente e domiciliado Rua Padre Estevão de Oliveira, 380, blc B, apto 243, Conjunto 
Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jaime da 
Conceição e de Edileuza Maria de Moura Conceição. ANA CLAUDIA PEREIRA, esta-
do civil solteira, profissão vendedora, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/093.FLS.257 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (16/01/1989), residente e domiciliada Rua Capitania 
de Itamaracá, 393, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Perei-
ra e de Ana Maria Santos do Sacramento.

ARTHUR ABREU DE MELO, estado civil solteiro, profissão balanceiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/198.FLS.156-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e quatro (26/02/1994), residente e domiciliado Rua 
Sestílio Melani, 674, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Josemar Ribeiro de Melo e de Odete Lindalva de Abreu Melo. LUANA 
MOTTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/232.FLS.287-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (12/09/1995), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 
674, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Joilson de Jesus Santos e de Regiane Motta Rogerio.

CARLOS ALBERTO DA SILVA TORHAC, estado civil solteiro, profissão gerente, nasci-
do no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/108.FLS.275V-SAÚDE/SP), São Pau-
lo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa (15/09/1990), residente e 
domiciliado Rua João Dias Mendes, 71, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Licca Torhac e de Maria Gilda da Silva. BRU-
NA CAROLINE DA SILVA, estado civil solteira, profissão consultora de vendas, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/093.FLS.046V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (29/12/1992), residente e domici-
liada Rua João Dias Mendes, 71, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Silvio João da Silva e de Jaira Raimunda de Moraes Silva.

ALIPIO ANTONIO DOS REIS FILHO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Ibertioga, Estado de Minas Gerais, Ibertioga, MG no dia seis de janeiro de 
mil novecentos e cinquenta e cinco (06/01/1955), residente e domiciliado Rua Filipe 
Lauri, 296, bloco B, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Alípio Antonio dos Reis e de Maria Sebastiana de Jesus. 
ROSANGELA CARLOS NUNES, estado civil divorciada, profissão cabelereira, nascida 
em Mundo Novo, Estado da Bahia, Mundo Novo, BA no dia dezessete de abril de mil 
novecentos e sessenta e um (17/04/1961), residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 
296, bloco B, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nivaldo Rocha Nunes e de Ivanice Carlos Nunes.

DANIEL HENRIQUE LEONEL FURTADO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Mairiporã, neste Estado (CN:LV.A/069.FLS.214V-MAIRIPORÃ/
SP), Mairiporã, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (29/09/1995), residente e domiciliado Rua Manoel Beci Fernandes, 184, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Aparecido da Silva e de 
Simone Patricia Leonel Furtado. ALEXEIEVINA PEREIRA ALVES, estado civil soltei-
ra, profissão monitora de sistema eletrônico interno, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/687.FLS.082V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de 
mil novecentos e noventa e oito (12/04/1998), residente e domiciliada Rua Manoel Beci 
Fernandes, 184, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo 
Bispo Alves e de Fabiola Pereira de Lima.

GUSTAVO BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 092.FLS.160-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e um 
(29/03/1991), residente e domiciliado Avenida Alziro Zarur, 2989, Parque Savoy City, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ivan Barbosa do Nascimento e de Rosely Maria 
Ribeiro do Nascimento. LARISSA PASSOMATO DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de vendas, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 
229.FLS.284-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e sete (27/08/1997), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 
440, torre 03, apartamento 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
de Ribamar Martins da Silva e de Celia Passomato da Silva.

ANTHONY STEVES NICACIO FLORIANO, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro 
de mil novecentos e oitenta (15/01/1980), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 889, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ilson Flo-
riano e de Maria Aparecida Nicacio Floriano. ADRIANA PRUDENTE FERREIRA SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida no Subdistrito Jabaquara, nesta 
Capital (CN:LV.A/123.FLS.101V-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (21/11/1985), residente e domiciliada Rua 
18 de Abril, 889, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Edesio Ferreira Santos e de Maria Aparecida Prudente.

RAFAEL RODRIGO DE ARAUJO VIEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/190.FLS.141-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (07/10/1984), residente e domiciliado Rua Rainha da Noite, 54, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Vieira e de Maria Eunice de Araujo. 
SANDRA ALEXIS DE LA CRUZ, estado civil solteira, profissão babá, nascida em San 
Pedro - Paraguai, San Pedro - Paraguai no dia treze de dezembro de mil novecentos e 
noventa (13/12/1990), residente e domiciliada Rua Rainha da Noite, 54, Parque Guara-
ni, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clara Isabel de La Cruz Calderon.

WASHINGTON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, nascido 
no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.419-PARI/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (23/01/1984), residente 
e domiciliado Rua Serrana, 1275, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sebastião Francisco da Silva e de Edilza Maria Barbosa da Silva. DORALICE 
MORAIS TAVARES PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de reposição, nas-
cida em Goiana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/020.FLS.185-GOIANA/PE), Goiana, 
PE no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (28/10/1984), 
residente e domiciliada Rua Serrana, 1275, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Reginaldo Augusto Pereira e de Suzete Morais Tavares.

ASSISMÁR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encanador, nascido em 
Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/005.FLS.029-BELO JARDIM/PE), 
Belo Jardim, PE no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(23/11/1987), residente e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, 15, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José João da Silva e de Cicera Mendes da Silva. 
MÔNICA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em 
Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/005.FLS.251V BELO JARDIM/PE), Belo 
Jardim, PE no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (17/07/1984), 
residente e domiciliada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 15, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Nunes dos Santos e de Maria Luiz dos Santos.

LUZIMAR DE MATOS COUTINHO, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em Aramary, Estado da Bahia (CN:LV-A-026,FLS.12-ARAMARY/BA), Aramary, BA no 
dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e sete (19/05/1987), residente e 
domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 819, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Ferreira Coutinho e de Maria Nilza de Matos Coutinho. ELLEN 
LUANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A-120,FLS.103-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de março de mil novecentos e noventa e quatro (19/03/1994), residente e 
domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 819, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Jose da Silva.

FRANCISCO GILBERTO MARQUES DA COSTA, estado civil divorciado, profissão ele-
tricista, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e 
sessenta e três (08/05/1963), residente e domiciliado Rua Bento Vieira de Castro, 376, 
casa 02, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Balbino da Cos-
ta e de Raimunda Marques da Costa. MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Campina Grande, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/037.FLS.247-1º OFÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB), Campina Grande, PB 
no dia dezenove de junho de mil novecentos e setenta e nove (19/06/1979), residente e 
domiciliada Rua Bento Vieira de Castro, 376, casa 02, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Araujo Soares e de Inacia da Silva Soares.

SILVIO TOCCACELLI, estado civil divorciado, profissão encarregado geral, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (12/12/1966), residente e domiciliado Rua Taj Mahal, 307, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Toccacelli e de 
Aiko Kamimura Toccacelli. CLEUZA ROCHA NASCIMENTO, estado civil solteira, pro-
fissão gerente, nascida em Encruzilhada, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.077-MA-
TA VERDE/MG), Encruzilhada, BA no dia seis de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e seis (06/02/1966), residente e domiciliada Rua Taj Mahal, 307, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Nascimento e de Maria 
Meira Rocha.

LUCAS DA SILVA CORREA, estado civil solteiro, profissão chefe, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/093.FLS.138-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e seis (23/12/1986), residente e domiciliado Rua Inácio 
Monteiro, 1057, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Jesus 
Correa e de Odete da Silva Correa. LETICYA MENDES MARIANO, estado civil solteira, 
profissão bancária, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/382.FLS.076-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia trinta de novembro de 
mil novecentos e noventa e seis (30/11/1996), residente e domiciliada Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 757, bloco C-6, 2-B, apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Nilson Vanderlei Mariano e de Simone Mendes Lopes.

RODRIGO DE BRITO MELO, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos 
e noventa e dois (12/10/1992), residente e domiciliado Rua Rafael Albarini, 234, bloco 
A, apartamento 43, Conjunto C-7, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Oduvaldo Sousa Melo Junior e de Arivalda de Brito Melo. ROSA CAROLINE PEREI-
RA DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/09/1989), residente e domiciliada Rua João Marques, 240, Jardim Freire, Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jair Bento da Silva e de 
Rosangela Pereira da Silva. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

ADRIANO ANDRADE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
União dos Palmares, Estado de Alagoas (CN:LV.A/023.FLS.161 1º DISTRITO DE SÃO 
JOSÉ DA LAJE/AL), União dos Palmares, AL no dia vinte e um de maio de mil nove-
centos e oitenta e dois (21/05/1982), residente e domiciliado Rua Brook Taylor, 299, 
casa 02, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Andrade da 
Silva e de Eunice Adelia da Silva. GISELE DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão atendente de prescrição magistral, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/262.FLS.061V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil 
novecentos e noventa e seis (11/10/1996), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos 
Bauman, 569, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos do Nasci-
mento e de Maria Aparecida dos Santos Nascimento.

GABRIEL ANCHIETA DE SALES, estado civil solteiro, profissão analista de T.I, nascido 
em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/241.FLS.266V ITAQUERA/SP), Diadema, SP no 
dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (07/01/1996), residente e domi-
ciliado Rua Mapixi, 41, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Anchieta 
de Sales e de Maria Dilma de Sales. MELISSA LOPES DE PAULA, estado civil solteira, 
profissão cirurgiã dentista, nascida no Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/045.
FLS.084-PERDIZES/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (13/03/1995), residente e domiciliada Rua Mapixi, 41, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Arlindo de Paula e de Miralva Lopes de Paula.

RICARDO DOMENIQUE COSTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.080 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (19/12/1988), 
residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 02, apartamento 55, Vila San-
tana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Correia da Costa e de Sudneia Analia 
Ricardo Costa. BRUNA LEONARDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão au-
xiliar de enfermagem, nascida em Tucuruí, Estado do Pará (CN:LV.A/003.FLS.032V-2º 
OFÍCIO DE TUCURUÍ/PA), Tucuruí, PA no dia vinte e um de julho de mil novecentos e 
noventa (21/07/1990), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 02, 
apartamento 55, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lia Mára Leonardo 
dos Santos.

PEDRO HENRIQUE DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Sumé, Estado da Paraíba (CN:LV.A/003.FLS.110 AMPARO/PB), Sumé, PB no dia 
dezoito de abril de mil novecentos e noventa e três (18/04/1993), residente e domiciliado 
Rua Lopes de Medeiros, Travessa Um, 32, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Pedro José da Silva Siqueira e de Iracema Alves Siqueira. 
RAQUEL JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão soldadora, nascida em Tuca-
no, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.120V-TUCANO/BA, Tucano, BA no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (23/01/1987), residente e domiciliada 
Rua Lopes de Medeiros, Travessa Um, 32, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Jesus dos Santos e de Marilsa Souza dos Santos.

WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em Sirinhaém, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.285V-1º DISTRITO DE SIRI-
NHAÉM/PE), Sirinhaém, PE no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (25/06/1978), residente e domiciliado Rua Antônio Delgado da Veiga, 112, casa 
A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Domingos de Oliveira e de Audileusa Maria de Souza. LIZA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/246.
FLS.295-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia seis de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e sete (06/07/1987), residente e domiciliada Rua Antônio 
Delgado da Veiga, 112, casa A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Paulo dos Santos e de Enedina Maria dos Santos.

WALLEF DE ASSIS LIRA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Pombal, Es-
tado da Paraíba (CN:LV.A/115.FLS.231-BARUERI/SP), Pombal, PB no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco (31/05/1995), residente e domiciliado Rua Iososu-
ke Okaue, 734, casa 07, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de 
Sousa Lira e de Hilda Almira de Assis. ALINE JOYCE BARBOSA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/046.FLS.177 
CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/03/1995), residente e domiciliada Rua Iososuke Okaue, 734, casa 07, Jardim Helian, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Fernandes da Silva e de Maria Elione da Silva.

ADENILSON VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico em TV a cabo, 
nascido em Ipuçaba, Município de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.
FLS.127-VILA DE IPUÇABA/BA), Ipuçaba, BA no dia dez de abril de mil novecentos e 
setenta e oito (10/04/1978), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 
34, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto 
Vieira da Silva e de Donata Pereira dos Santos. ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS 
ROCHA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.183V-IBOTIRAMA/BA), Bom Jesus da Lapa, BA no 
dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta (10/08/1980), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 34, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Antonio Rocha e de Maria das Graças Rocha dos Santos.

IVONEY RUELA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão farmacêutico, nascido em 
Colatina, Estado do Espírito Santo, Colatina, ES no dia vinte e dois de março de mil 
novecentos e oitenta e três (22/03/1983), residente e domiciliado Rua Capricórnio, 82, 
Alvorada, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Vila Velha, ES, filho de Ivoney Ruela 
Fonseca e de Edina Nardi Ruela. ERICA ALMEIDA BEZERRA, estado civil divorciada, 
profissão secretária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (26/08/1978), residente e domiciliada Rua 
Jetirana, 187, casa 01, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Au-
gustinho Bezerra e de Aparecida de Almeida Bezerra.

ANTONIO WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Assaré, Estado do Ceará (CN:LV-A-025,FLS.143 ARAPORANGA/SANTANA 
DO CARIRI/CE), Assaré, CE no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (21/01/1986), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, bloco B, aparta-
mento 91, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira da Sil-
va e de Maria Gertrudes da Silva. MICHELE CONSTÂNCIA TRIGO FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV-A-208,FLS.074-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia onze de abril de 
mil novecentos e oitenta e cinco (11/04/1985), residente e domiciliada Rua São Félix do 
Piauí, 360, bloco B, apartamento 91, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Geraldo Aparecido Ferreira e de Rosemeire do Rosario Trigo Ferreira.

MARLUS QUEIROZ TORRES, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/167.FLS.209V-4ª ZONA DE RECIFE/PE), Reci-
fe, PE no dia doze de julho de mil novecentos e sessenta e seis (12/07/1966), residente e 
domiciliado Rua Domingos Rubino, 408, bloco A, apartamento 14, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Torres e de Isabel 
Queiroz Torres. ANA LUCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente de 
padaria, nascida em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.294 2º DISTRITO 
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE), Recife, PE no dia seis de dezembro de mil no-
vecentos e sessenta e nove (06/12/1969), residente e domiciliada Rua Domingos Rubino, 
408, bloco A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Afonso dos Santos e de Irene Galdino dos Santos.

VITOR GUIMARÃES CRUZ, estado civil solteiro, profissão coletor, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/113.FLS.094-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de mil nove-
centos e oitenta e nove (07/05/1989), residente e domiciliado Rua Pimentel de Távora, 17, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ruberval de No-
vais Cruz e de Clemilda da Silva Guimarães Cruz. JULIA MARIANNI RAMALHO RODRI-
GUES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão operadora de cobrança, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/332.FLS.075-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (18/01/1999), residente e domiciliada Rua 
Pimentel de Távora, 17, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edson Rodrigues de Almeida e de Solange Aparecida Ramalho.

JODIEL MACENA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão soldador, nascido em 
Paulista, Estado da Paraíba, Paulista, PB no dia dezesseis de maio de mil novecentos e 
cinquenta e três (16/05/1953), residente e domiciliado Rua Emídio Campanella, 137, casa 
01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Patricio Macena dos Santos e 
de Luzia Cardoso da Silva. EULINDA CAMARGO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão agente escolar, nascida em Jaguapitã, Estado do Paraná, Jaguapitã, PR no dia 
sete de novembro de mil novecentos e cinquenta (07/11/1950), residente e domiciliada 
Rua Emídio Campanella, 137, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Timoteo José de Oliveira e de Andrelina Camargo de Oliveira.

JOSÉ CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido neste Distrito 
(CN:LV-A-077,FLS.014-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil 
novecentos e setenta e cinco (31/03/1975), residente e domiciliado Rua Isaías Coelho, 
707, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José da Silva e de Ivanilda Fran-
cisca da Silva. VERA LÚCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida neste Distrito (CN:LV-A-075,FLS.069V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (14/05/1984), residente 
e domiciliada Rua Isaías Coelho, 707, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Severino Jaime dos Santos e de Maria das Dores Conceição dos Santos.

CLEITON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV.A/001.FLS.246 TIMBÓ-JACARAÚ/PB), João 
Pessoa, PB no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e nove (12/10/1999), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 751, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josenildo Gomes da Silva e de Maria 
Lucia do Nascimento. TAYNA DE LIMA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo de loja, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.011-
CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (31/12/1995), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 
751, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero 
Esperdião Nascimento e de Maria da Conceição Pinto de Lima.

MATEUS DOS SANTOS AMORIM, estado civil solteiro, profissão consultor de vendas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/071.FLS.074V-VILA MATILDE/SP), São Pau-
lo, SP no dia nove de janeiro de dois mil e um (09/01/2001), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 300, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sancho Amorim e de Cinthia Fernanda dos Santos. 
REBECA ESTER CARVALHO PINHEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/379.FLS.104-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de julho de dois mil (21/07/2000), residente e domiciliada Rua Mateus Mendes Pereira, 
1547, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Iramar Alves Pinheiro e de Alessandra de Castro Carvalho Pinheiro.

ADRIANO DOS SANTOS RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido em 
Brumado, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.140 BRUMADO/BA), Brumado, BA no dia 
seis de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/10/1985), residente e domiciliado 
Avenida Jacatirão da Serra, 553, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João de Jesus Ribeiro e de Luciene Gomes dos Santos. AMANDA SOUSA SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/196.FLS.006V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/01/1994), residente e domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 553, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Gonçalves dos Santos e de Idalia de Jesus Sousa.

ANDRÉ VINÍCIUS HERRERO DOMINGOS CORREIA, estado civil solteiro, profissão fun-
cionário público federal, nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e oito (20/04/1988), residente e domiciliado 
Rua Orlando Pellicci, 30, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josildo Silva 
Correia e de Helenice Maria de Brito Domingos Correia. NATHÁLIA GENTIL DE MOURA, 
estado civil solteira, profissão funcionária pública federal, nascida em Guarulhos, nes-
te Estado, Guarulhos, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/01/1989), residente e domiciliada Rua do Saboo, 83, bloco B, apartamento 94, Jardim 
Barbosa, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, SP, filha de José Ariovaldo Oliveira 
de Moura e de Celia Teixeira Gentil de Moura. Cópia Enviada Pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.
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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