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News@TI
App automatiza envio de 
propostas comerciais

@A elaboração e envio de uma 
proposta comercial é algo 

que invariavelmente toma um 
tempo precioso. Para simplificar 
esse processo e permitir que os 
profissionais aproveitem o tem-
po para executar tarefas mais 
estratégicas ao longo da jornada, 
o app da Ploomes - software de 
CRM voltado para indústrias e 
distribuidoras - possibilita, a par-
tir de agora, a automatização da 
elaboração e envio de propostas 
comerciais do mesmo modo que 
já é realizado na versão desktop. 
A nova atualização do aplicativo visa auxiliar os vendedo-
res que precisam passar muito tempo fora do escritório. 
“Com esse lançamento, eles podem garantir que essas 
tarefas mais burocráticas sejam realizadas de qualquer 
lugar, a qualquer hora”,  afirma Matheus Pagani, CEO da 
empresa. Com o aplicativo é possível criar, editar e enviar 
documentos comerciais para os clientes.    Leia a coluna 
completa na página 2

Negócios em Pauta

Mecânica de Bicicletas
O Viver de Bike é um programa realizado pelo Aromeiazero 

desde 2017, que contempla cursos de empreendedorismo 
e mecânica de bicicletas, aulas abertas e festivais comuni-
tários. Bicicletas doadas se tornam o caderno e o diploma: 
cada participante reforma uma bicicleta e recebe a mesma 
ao final do curso, que tem duração total de 60 horas. Além 
disso, o programa também gera renda através da venda 
e aluguel das bicicletas excedentes, além do encaminha-
mento de alunos após conclusão do curso para o mercado 
de trabalho ou para o desenvolvimento de seus próprios 
negócios. Outras informações no site: (www.aromeiazero.
org.br).    Leia a coluna completa na página 3

Simples 
Nacional 
2020

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 9

O diretor-geral da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
Adriano Furtado, informou 
que o órgão deve convocar 
novos concursados este ano. 
Ele destacou que o governo 
federal empossou mais de 1,5 
mil servidores na PRF para 
atuação em 2019. “Tínhamos 
uma previsão de ingresso de 
500 profissionais. Conseguimos 
fazer o maior curso de forma-
ção, foram 1.565 profissionais. 
Diferentemente da previsão 
orçamentária, por um esforço 
de governo, nós nomeamos 
mil policiais e o restante são 
servidores que estão na con-
dição sub judice – que estão 
sendo nomeados conforme as 
decisões judiciais”, ressaltou. 

“Nós temos um concurso 
ainda válido, uma turma re-
manescente e a busca nossa 
é de iniciar um processo de 
formação para contratar. Existe 
até uma previsão orçamentá-
ria para isso”, acrescentou o 

Polícia Rodoviária Federal deve 
convocar novos servidores este ano

diretor-geral ao afirmar que a 
ação repressiva, com aplica-
ção de multas, é importante 
para mudar o comportamento 
dos motoristas, mas não é a 
única solução adotada pela 
instituição.

“Acreditamos muito em um 

processo de sensibilização, 
de educação, um processo de 
atuações preventivas. Eu vejo 
que tem muito espaço para 
nós crescermos, integrando a 
população – especialmente os 
motoristas, sejam eles de [car-
ros de] passeio, sejam veículos 

profissionais para a gente cons-
truir uma pauta com o outro”, 
disse o diretor ao destacar que 
a PRF não tem interesse algum 
em aplicar multas. “A multa é 
uma ferramenta que nós utili-
zamos. É necessária, mas não é 
a única ferramenta. Nós temos 
várias ações que são realizadas, 
especialmente no processo de 
educação”, destacou.

Para o diretor-geral, a mu-
dança de comportamento dos 
motoristas poderia contribuir 
de forma positiva na ocorrência 
de acidentes. “Agora, a ação 
repressiva é importante para 
mudar comportamento. O 
comportamento é o que está 
mais fácil de contribuir, mas 
não é tão simples de envolver 
as pessoas, de mudar hábitos 
simples. Nós temos hoje um 
problema muito complexo que 
é o uso do celular, que tem 
sido uma causa importante 
de ocorrência de acidentes”, 
disse (ABr).

“Temos um concurso ainda válido, uma turma remanescente e 
iniciaremos um processo de formação para contratar”, 

disse o diretor-geral.
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O Brasil deve registrar cerca 
de 625 mil novos casos de cân-
cer por ano de 2020 a 2022. A 
estimativa foi divulgada ontem 
(4) pelo Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). Somente entre 
a população infantojuvenil são 
esperados 8.460 novos casos 
por ano no mesmo período. 
A publicação Estimativa de 
Incidência de Câncer no Brasil 
mostra que o câncer de pele não 
melanoma deve permanecer 
como o mais incidente, com a 
expectativa de 177 mil novos 
casos por ano. 

Em seguida, está com o cân-
cer de mama, próstata, com 66 
mil casos cada; cólon e reto, 
com 41 mil casos; traquéia, 
brônquio e pulmão, com 30 
mil; e estômago, com 21 mil. 
O Brasil apresenta um declínio 
dos tipos de câncer associados 
a condições socioeconômicas 
desfavoráveis. Em algumas re-
giões, no entanto, as ocorrências 
persistem. É o caso do câncer de 
colo de útero, na Região Norte. 

Enquanto no Brasil esse tipo 
de doença está em terceiro 
lugar, no Norte é o segundo 
mais incidente, atrás apenas 
do câncer de mama. 

Um a cada três casos de cân-
cer poderiam, segundo o Inca, 
ser evitados pela redução ou 
eliminação de fatores de risco, 

Brasil terá 625 mil 
novos casos de câncer 

por ano até 2022

como, por exemplo, tabagismo 
e obesidade. A estimativa para 
o próximo triênio aumentou 
em relação à última projeção, 
quando 600 mil novos casos 
eram esperados por ano em 
2018 e 2019.A primeira publica-
ção é feita para o triênio. Antes, 
a projeção era calculada a cada 
dois anos.A mudança ocorreu 
devido à disponibilidade de 
informações, mais confiáveis. 
O instituto também calculou 
a incidência da doença para a 
população infantojuvenil. 

Segundo o instituto, a maior 
incidência pode ocorrer entre 
meninos, com 4.310 novos casos 
por ano. Entre meninas, devem 
ser registrados 4.150 novos 
casos. A incidência deverá ser 
maior na Região Sul, seguida 
pelas regiões Sudeste, Centro-
-Oeste, Nordeste e Norte (ABr).

André Tambucci/Fotos Públicas
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O boom das fintechs chegou ao Brasil e segue por aqui em seu auge. 
De acordo com o último levantamento do Radar FintechLab, houve um 
aumento de 33% no número dessas instituições entre agosto de 2018 
e junho de 2019. A adesão a esses serviços foi grande, em parte por 
fornecerem benefícios e facilidades para atividades do dia a dia, mas 
também em virtude do grande número de desbancarizados no país - 
45 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Locomotiva.   

A revolução dos pagamentos

A Entrega da Declaração Imposto de Renda Pessoa Física 2020 - Ano 
Base 2019 já é uma realidade para grande parte dos contribuintes bra-
sileiros. O período de entrega é de 2 de março até 30 de abril. Contudo, 
é importante se antecipar e já separar os documentos, garantindo a 
melhor restituição ou menor pagamento e minimizando os riscos de 
malha fina.    

Novidades no IRPF para 2020

Com as novas gerações chegando ao mercado de trabalho, as 
empresas estão se adequando e repensando os seus modelos 
de negócios. Diante dessas mudanças, as exigências para os 
processos de recrutamento de trainees também evoluíram. 
De acordo com a Mazars, auditoria e consultoria empresarial, 
requisitos-chaves para a contratação são habilidades interpes-
soais, boa comunicação, capacidade de aprendizado e resolução 
de problemas.   

Os trainees mudaram

Gestão

12 ERROS 
FATAIS 
na gestão 
empresarial 
que podem 
arruinar seu 
negócio 

    Leia na página 6

Tratamento de esgoto
O governador João Doria entre-

gou ontem (4) as obras que ampliam 
a coleta e o tratamento de esgoto 
nas zonas central e do centro ex-
pandido. O complexo conta com o 
Interceptor Tietê 7 – túnel construí-
do sob a Marginal Tietê –, a Estação 
Elevatória de Esgoto Piqueri, o 
novo Coletor-Tronco Anhangabaú 
e o Interceptor Tamanduateí. O 
empreendimento beneficia cerca 
de 2,2 milhões de pessoas. 

Só para a população 
infantojuvenil são esperados 
mais de 8 mil casos por ano.
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https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/simples-nacional-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-trainees-mudaram-nova-geracao-traz-um-protagonismo-mais-coerente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-novidades-no-irpf-para-2020-e-quem-esta-obrigado-a-declarar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-revolucao-dos-pagamentos-e-a-nova-relacao-com-o-dinheiro/
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News@TI 

Startup Summit 2020 está com inscrições 
abertas

@A 3ª edição do Startup Summit, maior evento de tecnologia pro-
movido pelo Sebrae, em parceria com a Associação Catarinense 

de Tecnologia (ACATE), está com as inscrições abertas. O evento, 
que reunirá ecossistemas de inovação de todo o país, acontece nos 
dias 20 e 21 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina.  Desta vez, 
são esperados mais de 5 mil participantes, entre CEOs, investidores 
(anjos, venture capital e aceleradoras) e empresários para conexão, 
oportunidade de negócios e debates sobre inovação e tecnologia. Os 
ingressos para o 1º lote já podem ser adquiridos em (https://summit.
sebrae.com.br/)

Tecnologia 100% disruptiva para melhorar 
atendimento aos “seniores digitais”

@A Prestho lançou uma tecnologia disruptiva e desenvolvida na 
experiência do usuário. A plataforma surgiu para facilitar o acesso 

ao crédito consignado 100% digital para um público específico: os “se-
niores digitais”. O objetivo é atender servidores federais, aposentados 

e pensionistas do INSS. Funciona assim: na plataforma,  é possível 
simular um valor de empréstimo - com a tecnologia analisando o per-
fil do cliente - e, a partir dos dados que o usuário fornece, oferecer 
a melhor proposta de crédito. Depois deste processo, é só o cliente 
contratar o serviço de forma online - sem restrição de horário, local 
ou dia (www.prestho.com.br).

Plataforma permite que empresas tomem 
decisões de forma mais rápida e inteligente  

@A LLamasoft, for-
necedora global 

líder em soluções cor-
porativas para tomada 
de decisões estratégi-
cas, acaba de anunciar 
sua nova plataforma de 
Inteligência Artificial, a 
llama.ai. Com entrega 
por meio de SaaS (sof-
tware como serviço), 
a llama.ai oferece uma 
plataforma de tomada 
de decisão corporativa 
baseada em inteligência artificial, que combina um profundo know-how 
em operações com o que há de mais recente em machine learning, 
otimização e simulação de algoritmos para geração de insights, desen-
volvimento de previsões e fornecimento de respostas inteligentes para 
os usuários de negócio. Dentro do ambiente de negócios "nunca normal", 
estar à frente requer uma abordagem extremamente diferente para 
solucionar problemas e tomar decisões de forma mais ágil. 

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Os impactos do carro 
elétrico e autônomo 

na economia

O carro 100% 
autônomo vem sendo 
testado em diversos 
lugares do mundo, 
mas além da discussão 
sobre segurança de 
dados e pessoas, há 
muitos outros fatores a 
serem considerados

O processo de ele-
trificação dos au-
tomóveis tem sido 

prioridade, principalmente 
pela questão ambiental - tão 
discutida recentemente. 
Porém, a fabricação do car-
ro elétrico gera mudanças 
significativas no mercado, 
o que nos leva à criação 
dos carros híbridos como 
um meio de transição, pois 
além dos gastos, há toda 
uma mudança na cadeia in-
dustrial que requer tempo 
para estruturação até che-
gar à fabricação em larga 
escala. O modelo híbrido 
oferece o tempo necessá-
rio para que todas essas 
questões se desenvolvam 
com a naturalidade que o 
mercado precisa. 

O segundo ponto é a fase 
de adequação da cadeia 
de fornecedores, visto 
que para a produção do 
carro elétrico e autônomo 
são necessárias matérias-
-primas diferentes, o que 
influencia diretamente na 
balança comercial do país, 
já que alguns produtos 
deixarão de ser importados 
para serem substituídos por 
outros, importados ou não. 

Diante disso, haverá uma 
transformação radical no 
aspecto tributário, uma 
vez que a modificação das 
matérias-primas causa a 
mudança na tributação do 
produto final. 

Por exemplo: no automó-
vel tradicional, o preço do 
aço gera uma forte influên-
cia nos tributos, mas para 
o carro elétrico possivel-
mente o níquel será o ele-
mento de maior influência 
devido ao uso das baterias. 
As montadoras deverão 
avaliar criteriosamente os 
benefícios fiscais de cada 
produto envolvido a fim de 
gerar maior lucratividade 
neste sistema de produção 
e usar a tecnologia para não 
perder tempo e evitar erros 
nesta análise, o que poderia 
gerar custos exorbitantes e 
desnecessários. 

Outro ponto, não menos 
importante, é o conflito de 
interesses com a indústria 
do petróleo que perderá 
força com a propagação do 
carro elétrico. Além disso, 
a inserção do carro autô-
nomo no mercado impacta 
diretamente no tipo de pro-
fissionais e fornecedores, 
como a maior necessidade 
de engenheiros elétricos 
do que mecânicos, mais 
profissionais de tecnolo-
gia envolvidos e assim por 
diante. Outros tipos de 
recursos como luzes de 
sensores nas vias e apps 

também serão necessários, 
de forma que, como toda 
grande mudança tecnoló-
gica, novas necessidades 
serão criadas, assim como 
novas empresas e serviços. 

Há ainda a questão de 
abastecimento. Postos de 
combustível estão ao alcan-
ce em qualquer lugar, mas 
não há tomadas de energia 
na mesma proporção para 
carregar o carro elétrico. 
Embora seja possível utili-
zar tomadas comuns para 
isso, seriam necessárias, 
em média, 12 horas de 
conexão para que o auto-
móvel esteja apto para uso. 
No geral, principalmente 
no Brasil, a infraestrutura 
está totalmente aquém 
das necessidades e, ainda 
que a indústria esteja em 
transformação, muitas 
adaptações devem ocor-
rer para dar condições de 
desenvolvimento e uso do 
carro autônomo em volume 
de mercado. 

Voltando à discussão 
ecológica, há também um 
paradoxo: enquanto o au-
tomóvel tradicional emite 
uma grande quantidade de 
gás carbônico prejudicando 
o meio ambiente, o carro 
elétrico gasta mais CO2 
para sua construção, além 
do problema de reciclagem 
de baterias, algo que pre-
cisará ser reavaliado pela 
indústria. Especificamente 
no Brasil, além de todos 
os pontos levantados, há a 
questão de evolução tecno-
lógica e econômica. Embo-
ra o país tenha importantes 
polos tecnológicos e muito 
potencial para desenvolvi-
mento, ainda recebemos 
novidades importadas nes-
se quesito. 

Soma-se a isso a falta de 
infraestrutura e inadequa-
ção da cadeia de produção 
e corre-se o risco de o Bra-
sil ter sempre os modelos 
que caem em desuso nos 
países mais desenvolvidos, 
se tornando o “lixão” da 
indústria automobilística. 
Dentro deste contexto, vale 
a pergunta: quantos bra-
sileiros teriam condições 
financeiras de adquirir um 
carro elétrico e autônomo 
hoje em dia? 

Diante de tudo isso, é pos-
sível concluir que o carro 
100% elétrico e autônomo 
só será possível, especial-
mente no Brasil, quando a 
economia estiver estável o 
suficiente para receber os 
investimentos necessários, 
tanto financeiros quanto 
em novas tecnologias, ca-
deia de produção e mão 
de obra especializada e de 
custo acessível. 

Somente assim haverá 
produção em larga escala 
e aceitabilidade da popu-
lação, com infraestrutura 
adequada, níveis de segu-
rança necessários e preços 
mais justos. 

(*) - Engenheiro da Computação, é 
vice-presidente de tecnologia da 

Becomex (www.becomex.com.br).

Rogério Borili (*) 

Prós e contras de monetizar 
o app na estratégia de 

marketing digital
Thiago Cavalcante (*)

E a cada dia, diferentes empresas 
investem nesse tipo de tecno-
logia, seja para criar relaciona-

mento maior com o cliente ou mesmo 
para melhorar o engajamento interno da 
equipe. Então, por que não aproveitar a 
credibilidade gerada no canal para mo-
netizar essa estratégia de marketing?

Há duas maneiras de transformar o 
tráfego do seu aplicativo em moeda. 
A primeira delas é torná-lo uma plata-
forma de propaganda. E isso significa 
ser pago com base em impressões 
ou cliques. Uma impressão é quando 
alguém vê um anúncio. Assim, a cada 
determinado número de visualizações 
ganha-se uma quantia. E o clique é 
simples, só se ganha se alguém clica 
no anúncio.

O tipo de anúncio oferecido na 
plataforma influencia também a taxa 
de pagamento. Um exemplo: pode-se 
cobrar mais por um vídeo em vez de um 
banner estático.

Vale lembrar que tudo 
depende da estraté-
gia adotada e da boa 
execução do planeja-
mento. Embora possa 
gerar receita, às vezes 
os anúncios podem ser 
intrusivos para a expe-
riência do usuário. Ou 
seja, exagerar pode ser 
um tiro no pé.

A segunda forma de 
monetizar o aplicativo 
é combinar a publicida-
de com e-commerce. 
Um exemplo: oferecer 
uma atualização pre-
mium e paga para usu-
ários que não desejam ver anúncios 
enquanto usam o aplicativo.

De toda forma, um bom aplicativo é 
aquele que ajuda as pessoas de alguma 
maneira. E quando se fala de marketing 
digital esse aplicativo deve fazer algum 

sentindo nas etapas da 
jornada de compras: 
atrair, converter, rela-
cionar e vender.  Não 
necessariamente preci-
sa fazer tudo isso, mas é 
importante que ofereça 
uma boa experiência 
para o consumidor em 
algumas dessas etapas.  

Mas as vantagens de 
incluir um app na es-
tratégia digital, sem 
dúvida, quase sempre 
vencem. Entre os pon-
tos positivos destaca-
-se a segurança. Com 
a tecnologia é possível 
ter uma assertividade 
maior na identificação 

dos clientes de bancos, por exemplo, 
incluindo a geolocalização, reconheci-

mento facial, utilização da identidade 
via impressão digital, validação de dados 
digitais, que garantem uma navegação 
mais segura e rápida.

Então, é desejo de quase toda marca 
investir nesse canal de comunicação e 
atendimento, utilizando essa janela de 
oportunidades que pode se tornar mais 
útil que os aplicativos de redes sociais 
e troca de mensagens.

Afinal, de acordo com uma pesquisa do 
Google, até o próximo ano serão cerca de 
9 bilhões de unidades de smartphones em 
uso frente a 1,8 bilhões de computadores 
e tablets. E há de se levar em conta ainda 
que os usuários já passam em média 60,3 
minutos por dia nos apps, contra 22 minu-
tos por dia navegando na web do celular.

É ou não é um bom motivo para incluir 
o aplicativo no posicionamento digital?

(*) É diretor de Novos Negócios e sócio-fundador da 
Adaction, startup especializada em ações de mídia 

digital, que tem na carteira clientes como Bradesco, 
Banco Next, Nestle e Bayer.

Não se pode falar em posicionamento digital sem falar em aplicativo. Hoje cerca de 50 mil novos apps 
são baixados a cada minuto.
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“Com a tecnologia 
é possível ter uma 
assertividade maior 
na identificação dos 
clientes de bancos, por 
exemplo, incluindo 
a geolocalização, 
reconhecimento facial, 
utilização da identidade 
via impressão digital, 
validação de dados 
digitais, que garantem 
uma navegação mais 
segura e rápida.
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Banco de dados aprimora plataforma fiscal
A Online Applications, na tentativa 

de aprimorar sua oferta direcionada à 
área fiscal, buscou o apoio da Systax, 
empresa de inteligência fiscal que 
organizou um acervo com mais de 20 
milhões de regras tributárias.

“Estávamos procurando no mercado 
uma parceira com expertise na área 
fiscal, para nos auxiliar nesta torre. 

Hoje, temos uma base com 3 mil con-
tadores, que representam mais de 
20 mil certificados digitais dentro da 
nossa plataforma, Onbusca Smart. O 
sistema é fundamental para que eles 
tenham apoio na parte de validação 
fiscal e, por isso, necessitávamos de um 
parceiro com know-how consolidado 
no mercado”, diz Ezequias Bernardo 

da Silva, Diretor Comercial da Online 
Applications.

Além dos contadores, as empresas 
também buscam atingir big accounts, 
uma vez que o mercado necessita 
constantemente de tecnologias dire-
cionadas à saúde fiscal das corporações 
(http://www.systax.com.br/) e (http://
www.onlineapp.com.br/).



Tecnologia a 
favor das finanças

A transformação digital 
está acontecendo em 
todos os ambientes de 
trabalho e é preciso 
enfrentar este período 
com determinação e 
planejamento

As novas tecnologias 
de automação estão aí 
para serem utilizadas a 

favor da eficiência na gestão 
e simplificar processos. E 
por que não é preciso temer 
esse processo de automação? 
Pelo simples fato de que ele 
já está sendo incorporado na 
vida das pessoas e da quase 
totalidade das empresas. A 
tecnologia não é mais um 
“plus”; ela é uma ferramenta 
essencial para as organiza-
ções. 

É notável que nos últimos 
anos a gradativa adoção de 
tecnologias fez com que os 
Chief Financial Officer dei-
xassem de ocupar posição 
meramente técnica e se tor-
nassem verdadeiros parcei-
ros e aliados de negócios das 
empresas. Agora, o momento 
é de elevar a automação a 
um novo patamar para que 
dê condições e maior empo-
deramento a este executivo. 

O auxílio de softwares que 
geram relatórios e gráficos 
comparativos, dentre outros 
recursos, permite que o CFO 
transforme os dados que pos-
sui em insights mais valiosos 
e certeiros para o processo 
de tomada de decisões. É 
fundamental que o executivo 
aprenda a lidar com ferra-
mentas de automação e com 
dashboards equipados com 
Inteligência Artificial (AI). 
Além disso, é interessante 
que o profissional seja capaz 
de aproveitar projeções a par-
tir de dados, visando melhor 
orientar processos e ações.

Mas para que a digitaliza-
ção das finanças dê certo, as 
empresas precisam conhecer 
os obstáculos existentes para 
sua implementação. E deve 
saber, ainda, quais são as 
maiores deficiências proces-
suais que a tecnologia seja 
capaz de resolver. Mais do que 
tomar a decisão de adotar a 
tecnologia, as organizações 
precisam saber o que fazer 

para tirar real proveito das 
novas tecnologias em gestão 
financeira e os CFOs têm 
papel determinante para a 
conquista desse objetivo em 
seu segmento. 

A questão é que só trocar 
processos manuais por pro-
cessos digitais automatizados 
não garante melhorias na 
rotina, tampouco, assegura o 
ROI (retorno sobre o inves-
timento) esperado a partir 
dessa mudança. 

A identificação de pontos 
de prioridade é crucial por-
que uma empresa não deve 
se digitalizar por completo 
de uma só vez. Os pontos 
escolhidos servem como 
testes que orientem melhor a 
adoção de novas tecnologias, 
sempre considerando sua 
utilidade, custos e outros 
fatores que variam de acordo 
com o tamanho e número de 
operações das empresas. 

E o retorno que se espera 
com o processo de automação 
são claros: redução ou elimi-
nação de erros em processos 
diversos; maior acuracidade 
nas projeções e mais qualida-
des nos insights fornecidos; 
redução de tempo gasto na 
descoberta de causas de in-
compatibilidades de cálculos 
e resultados, graças ao uso de 
tecnologias equipadas com 
machine learning (aprendiza-
do de máquina); e otimização 
de riscos e oportunidades.  

As companhias precisam 
estar atentas às inovações de 
seu negócio, observar as ten-
dências da era tecnológica, 
pois alcançar a alta perfor-
mance neste novo universo 
de finanças digitais deve ser 
a meta para um futuro bem 
breve. As empresas especia-
lizadas em tecnologia e auto-
mação podem colaborar nes-
te processo de implantação 
de sistemas e plataformas, 
cujos projetos devem primar 
pela eficiência e praticidade 
para o consumidor final. 

Mas quem dará as ferra-
mentas e apontar necessida-
des, sem dúvida, é o CFO e 
seu time de finanças.

(*) - É Diretor Comercial e Marketing 
da Finnet, empresa de tecnologia 
para a gestão financeira que atua 

com o objetivo de simplificar a gestão 
financeira e automatizar processos que 

aumentam a produtividade 
(www.finnet.com.br).

Ori Brandão (*)

www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020Economia 3

D - Nissan Sem Parar
A Nissan segue inovando e passa a equipar todas as versões do 
Nissan Kicks, o crossover mais vendido pela marca no país, com 
o Sem Parar, empresa líder em pagamentos automáticos. Por 
meio do acordo com a marca que é pioneira no mercado, a Nissan 
reforça o conceito de Mobilidade Inteligente e a constante busca 
por proporcionar mais facilidade aos clientes. Com o Sem Parar 
instalado já na linha de montagem no Complexo Industrial da Nis-
san em Resende, os clientes do Kicks terão vantagens exclusivas 
como desconto de 10% nas mensalidades. O crossover da Nissan 
é o terceiro modelo da marca a ser equipado com a facilidade. 
O primeiro foi o 100% elétrico Nissan LEAF, seguido da picape 
Nissan Frontier.

E - Atracação de Navios
A Santos Port Authority abriu consulta pública para as alterações 
promovidas na Norma de Atracação de Navios no Porto de Santos, que 
ficará disponível no site (www.portodesantos.com.br) para consultas 
durante esta primeira quinzena de fevereiro.  A norma passou por 
revisão e as novas disposições estão sendo submetidas à comunidade 
portuária, a fim de dar transparência às alterações e estabelecer uma 
harmonização entre os usuários do Porto de Santos. As contribuições ou 
pedidos de esclarecimentos devem ser enviados para o e-mail (supop@
portodesantos.com.br). 

F - Varejo Alimentar
No dia 5 de março, das 8h às 18h, no Expo Center Norte, acontece 
o único evento pós-NRF desenvolvido especialmente para o varejo 
alimentar e de bens não duráveis, o 2º Super Fórum. Para isso, o corpo 
diretivo da DMCard esteve em Nova York participando do Retail’s Big 
Show 2020, que teve a missão de conhecer todas as novidades que 
vão guiar o desenvolvimento do varejo e multiplicar o que viram com 
empresários e executivos do Brasil. Realizada em janeiro último, a NRF 
2020 apresentou as transformações nas quais o varejo deve estar atento 
para o futuro, e esse conteúdo foi a base para o desenvolvimento da 
segunda edição deste Super Fórum. Outras informações e inscrições: 
(www.segundosuperforum.com.br).

A - Concurso Literário 
Já estão abertas as inscrições para o 8º Concurso Literário das Farmá-
cias Pague Menos, que busca identificar e premiar talentos da escrita 
de todo o País. Até o dia 31 de março, os participantes poderão enviar 
uma poesia de autoria própria seguindo o tema escolhido para essa 
edição, “Viva Plenamente”, abordando a felicidade, a força de vontade 
e a alegria de viver do povo brasileiro. Um júri especializado selecionará 
os cinco finalistas, que serão premiados com valores que variam de R$ 
550 a R$ 2.500. Na última edição, mais de 3 mil poesias foram inscritas. 
As inscrições devem ser feitas pelo site: (www.paguemenos.com.br/
concursoliterario). 

B - Sinopse Tributária
A KPMG acaba de lançar uma versão atualizada da Sinopse Contábil 
Tributária. O guia traz os principais aspectos da utilização de regras 
contábeis e o caminho que as empresas terão que seguir para adotar 
as diretrizes que entraram em vigor este ano, com uma introdução às 
regras que serão aplicadas em 2022, além de abordar as alterações 
aplicáveis às normas atuais. Uma das mudanças é a norma IFRS 17 
que substituirá a IFRS 4 a partir de 2022. A nova diretriz tem como 
objetivo auxiliar os usuários a compreender melhor a exposição 
aos riscos, a lucratividade e a posição financeira das seguradoras. 
O conteúdo está disponível no site: (http://home.kpmg/br/pt/home/ 
insights/2020/01/sinopse-contabil-tributaria-2019.html). 

C - Diabetes e Insônia
Aumentaram as vendas de medicamentos para insônia e diabetes. Se-
guno o Farmácias APP, tiveram uma alta de 20% e 12% comparado a 
2018. Os medicamentos para diabetes que mais venderam foram os de 
classe agonista (injetável para controle do nível de açúcar no sangue em 
pacientes que não estão controlados com o tratamento existente), com 
crescimento de mais de 44%. Os antidiabéticos inibidores da proteína 
SGLT2 (tratamento para melhorar o controle glicêmico em conjunto 
com dieta e exercícios) registraram aumento de 38% em relação a 2018. 
Já os indicados para o tratamento da insônia, tiveram um crescimento 
de 20% no comparativo com o ano anterior. Mais informações: (www.
farmaciasapp.com.br). 

G - Tecnologia e Disrupção
Com acesso a espaços únicos, uma sequência intensa de atividades e 
troca de experiências com visionários que estão em constante busca por 
melhorar a forma com que fazem negócios, o Miami Innovation Expe-
rience, promovido pelo ECQ Learning, acontecerá  nos dias 25 e 26 de 
março em Miami. Georgia Roncon, fundadora da escola coorporativa, 
está à frente da organização do evento e explica que os participantes 
conhecerão negócios totalmente disruptivos, ampliarão o networking, 
além de adquirir conhecimento e inspiração para novos projetos. Os 
participantes vão aprender como empresas estão transformando o mundo 
através da tecnologia e qual é o impacto desse fator do mercado mundial. 
Mais informações: (https://eventos.ecqonline.com.br/).

H - Investimentos Imobiliários  
A Midtown Capital Partners, plataforma de gestão de investimentos em 
ativos imobiliários, realiza no próximo dia 12 (quarta-feira), no hotel 
Meliá Jardim Europa, sua primeira edição do “Midtown Global Real 
Estate Investment Forum”, para debater como o cenário econômico 
global favorece oportunidades de alocação de investimentos em fundos 
imobiliários nos Estados Unidos, em países da Europa e no Brasil. O 
evento reunirá especialistas, advogados, gestores de fundos, além de 
investidores. Só no Brasil, os fundos imobiliários captaram R$ 32,5 bilhões 
em 2019 até novembro, o maior volume da história. Mais informações 
pelo tel. (11) 3031-8838. 

I - Programa Oportunidades 
O Instituto da Oportunidade Social abriu 2.000 vagas para cursos 
gratuitos de formação profissional de jovens e pessoas com deficiência 
em suas várias unidades da Grande São Paulo. As inscrições devem 
ser realizadas presencialmente de 3 a 27 de fevereiro. Os cursos são 
totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático. São 
nove cursos: Gestão Empresarial, Atendimento ao Cliente, Gestão de 
Projetos, Folha de pagamento e Varejo; além dos cursos da área de 
Tecnologia: Programação, Infraestrutura, Microsoft Digital e Análise 
de Dados com PowerBI. Com duração de cinco meses, preparam os 
alunos entre 15 e 24 anos (que estejam cursando ou concluíram o 
Ensino Médio) para o mercado de trabalho. Mais informações pelo 
site: (www.cursosios.org).  

J - Vale do Silício 
A Pipefy, startup de gerenciamentos de processos, vem se destacando no 
ecossistema e busca novos talentos para seu time. Por meio do programa 
Young Guns, a empresa selecionará de 15 a 20 profissionais, que passarão 
por um programa de trainee durante um ano com a possibilidade de 
um intercâmbio no Vale do Silício, na Califórnia, com cursos, eventos e 
visitas em outras empresas para o vencedor. A oportunidade de ter uma 
vivência internacional e de conhecer em profundidade a operação de uma 
startup global são grandes atrativos para os candidatos. Os candidatos 
podem se inscrever pelo site (http://www.pipefy.com/young-guns/).

Em relação a dezembro, a 
retração ficou em 19,5%.

As vendas de veículos ca-
íram 1,61% em janeiro em 
comparação ao mesmo mês 
de 2019. Segundo o balanço 
divulgado ontem (4), pela 
Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave), foram 
emplacadas no primeiro mês 
deste ano 298,4 mil unidades, 
contra 370,7 mil no ano passa-
do. Em relação a dezembro, a 
retração ficou em 19,5%.

Os automóveis tiveram a 
maior queda, com redução 
de 5,62% nos emplacamen-
tos de janeiro em relação ao 
primeiro mês do ano passado. 
De acordo com a Fenabrave, 
foram vendidos 154,5 mil 
carros em janeiro. Na compa-

Dezesseis das 26 atividades industriais 
pesquisadas tiveram queda no ano.

O resultado veio depois 
de duas altas con-
secutivas, em 2017 

(2,5%) e 2018 (1%). Segun-
do o gerente da pesquisa, An-
dré Macedo, um dos respon-
sáveis pela queda de 2019 foi 
o rompimento da barragem 
da Vale em Brumadinho, que 
teve impacto importante no 
recuo de 9,7% das indústrias 
extrativas no ano.

Mas esse não foi o único 
motivo para a queda. Dezes-
seis das 26 atividades indus-
triais pesquisadas tiveram 
queda no ano. “A produção 
industrial pode estar sendo 
impactada pelas incerte-
zas no ambiente externo e 
também pela situação do 
mercado de trabalho no país 
que, embora tenha tido me-
lhora, ainda afeta a demanda 

Copom e sua primeira 
reunião de 2020

O Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central 
(BC) iniciou ontem (4), em 
Brasília, a primeira reunião de 
2020 para definir a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente em 
4,5% ao ano. Hoje (5), após a 
segunda parte da reunião, será 
anunciada a taxa. A maioria das 
instituições financeiras consul-
tadas pelo BC prevê redução 
de 0,25 ponto percentual, para 
4,25% ao ano, o menor nível da 
história, nesta reunião. 

No entanto, parte dos ana-
listas acredita que a recente 
alta do dólar e do preço da 
carne pode fazer o BC manter 
a taxa em 4,5% ao ano e adiar a 
queda para os próximos meses. 
O Copom reúne-se a cada 45 
dias. No primeiro dia do encon-
tro são feitas apresentações 
técnicas sobre a evolução e 
as perspectivas das econo-
mias brasileira e mundial e o 
comportamento do mercado 
financeiro. 

No segundo dia, os membros 
do Copom analisam as pos-
sibilidades e definem a Selic, 
ao considerar as alterações 
anteriores nos juros básicos su-
ficientes para chegar à meta de 
inflação, objetivo que deve ser 
perseguido pelo BC. Para cortar 
a Selic, a autoridade monetária 
precisa estar segura de que os 
preços estão sob controle e não 
correm risco de ficar acima da 
meta de inflação (ABr).

A Petrobras informou ontem (4) que a para-
lisação dos petroleiros, iniciada no dia 1º, não 
provocou impactos na produção de petróleo, 
combustíveis e derivados. A Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), informou que cerca de 
14.750 trabalhadores aderiram à paralisação, o 
que representa 80% do total de 18.434 trabalha-
dores de 12 estados da federação que aderiram ao 
movimento. A Petrobras não confirmou o número 
de funcionários que aderiram à greve.

O movimento contesta as mil demissões feitas 
na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Pa-
raná (Fafen-PR), segundo a FUP sem respeitar 

o acordo coletivo de trabalho. Ocorreram atos 
e acampamentos em diversas unidades da Pe-
trobras em diversos estados do país. Em nota, a 
Petrobras informou que o movimento grevista é 
injustificado, pois o acordo coletivo de trabalho 
foi assinado por todos os sindicatos em novem-
bro de 2019 e as negociações previstas estão 
seguindo curso normal. 

A companhia informou que todas as suas uni-
dades de produção de petróleo, combustíveis e 
derivados estão em operação dentro dos padrões 
de segurança. Não há impactos na produção e 
nem no abastecimento ao mercado (ABr).
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Produção industrial brasileira 
fechou 2019 com queda de 1,1%
As indústrias extrativas do país fecharam 2019 com uma queda de 1,1%, segundo dados da 
pesquisa divulgados ontem (4) pelo IBGE

negativo da indústria, entre 
elas produtos alimentícios 
(1,6%), veículos automoto-
res, reboques e carrocerias 
(2,1%), coque, produtos 
derivados do petróleo e 
biocombustíveis (1,7%), 
produtos de metal (5,1%) e 
bebidas (4%). 

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria, a queda foi pu-
xada pelos bens interme-
diários, isto é, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo (-2,2%) e 
pelos bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipa-
mentos (-0,4%). Por outro 
lado, os bens de consumo 
tiveram alta. Os bens du-
ráveis cresceram 2% e os 
bens semi e não duráveis, 
de 0,9% (ABr).

doméstica”, explica Macedo. 
Além das indústrias ex-

trativas, tiveram quedas 
importantes os segmentos 
de metalurgia (-2,9%), de 
celulose, papel e produtos de 

papel (-3,9%) e de manuten-
ção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos 
(-9,1%). Por outro lado, dez 
atividades tiveram alta e evi-
taram um desempenho mais 

Vendas de veículos caíram 
1,61% em janeiro

ração com dezembro, o número 
representa uma retração de 

28,1% nas vendas. No último 
mês de 2019 chegaram a ser 
comercializados 215,2 mil 
carros.

As motos tiveram um re-
sultado positivo, com cresci-
mento de 1,08% nas vendas 
em janeiro de 2020 contra o 
mesmo mês de 2019. Foram 
emplacadas 91,7 mil unidades 
no primeiro mês do ano. Os ca-
minhões também registraram 
alta nas vendas, 3,66%, com 
a comercialização de 7,1 mil 
veículos do tipo em janeiro. 
Já os ônibus apresentaram 
uma diminuição de 2,27% 
nos emplacamentos, com a 
venda de 2,1 mil veículos de 
transporte coletivo no mesmo 
período (ABr).

Greve não provoca impacto na produção de petróleo



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 
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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:

VAGNER ALVES SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido 
em Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/112.FLS.027-PAULO AFONSO/BA), 
Paulo Afonso, BA no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/09/1994), residente e domiciliado Rua Paricá da Várzea, 23, casa 02, fundos, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Vicente Sobrinho e de 
Hosaneide Alves Sobrinho. MICHELE DIAS DE ARRUDA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/415.FLS.216-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noven-
ta e cinco (02/11/1995), residente e domiciliada Rua Paricá da Várzea, 23, casa 02, 
fundos, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Donizeti de 
Arruda e de Maria Jose Dias.

MATEUS EMANOEL DUARTE, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/248.FLS.098 JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e três (18/05/1993), 
residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 835, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Anselmo Duarte Neto e de Edras Maria de Lima Duarte. 
JACQUELINE VIDAL DE FREITAS, estado civil divorciada, profissão atendente, nas-
cida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia vinte e sete de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (27/01/1993), residente e domiciliada Rua Dona Maria 
de Camargo, 835, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Pereira de 
Freitas e de Maria do Socorro Vidal.

VINICIUS RIBEIRO SANTOS, estado civil solteiro, profissão supervisor de vendas, nas-
cido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/184.FLS.002 GUAIANASES/SP), Santo 
André, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e sete (02/08/1997), 
residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 679, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira dos Santos e de Leila da Silva Ribei-
ro. TAYNE SOARES DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/508.FLS.267-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa 
e nove (04/01/1999), residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 697, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Egildo Peixoto da Silva e de Iraci 
Soares dos Santos Silva.

JOLVANI LAZZARETTI VICENTINI, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em 
Constantina, Estado do Rio Grande do Sul, Constantina, RS no dia vinte e quatro de 
abril de mil novecentos e oitenta e cinco (24/04/1985), residente e domiciliado Linha 
Rodeio, São João, Constantina, Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, filho de Zulmiro Vicentini e de Cleci Lazzaretti Vicentini. ANNY CAROLINE SILVA 
MARTINS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Rio Verde de Mato 
Grosso, Estado do Mato Grosso do Sul, Rio Verde de Mato Grosso, MS no dia quinze de 
maio de mil novecentos e noventa e dois (15/05/1992), residente e domiciliada Avenida 
Líder, 1535, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Magela Martins 
e de Josyone Marly Alves da Silva Martins. "Cópia Enviada pelo Oficial de R.C.P.N de 
Constantina, Estado do Rio Grande do Sul”

MILTON ROSA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Joané-
sia, Estado de Minas Gerais, Joanésia, MG no dia onze de março de mil novecentos e 
cinquenta e oito (11/03/1958), residente e domiciliado Rua Itaverava, 51, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Custódio da Silva e de Aurora Fernandes 
de Freitas. CRISTINA FERNANDES VENÂNCIO, estado civil divorciada, profissão as-
sistente administrativo, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (23/01/1976), residente e 
domiciliada Rua Vilar do Paraíso, 154, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luiz Pedro Venâncio e de Maria Fernandes Venâncio.

LEANDRO SCHIMITH DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de site, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/235.FLS.127V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (24/10/1995), 
residente e domiciliado Rua Luiz Antônio Gonçalves, 79, casa 04, Vila Campane-
la, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Feliciano da Silva e de Edilene 
Mary Schimith da Silva. JÉSSICA DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, pro-
fissão operadora de site, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/241.FLS.069-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia três de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (03/04/1994), residente e domiciliada Rua 
Maragogi, 08, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco de Almeida e 
de Maria de Fatima da Silva de Almeida.

DANILO FÉLIX MORE, estado civil solteiro, profissão supervisor de logística, nascido 
em Curitiba, Estado do Paraná, Curitiba, PR no dia dezesseis de março de mil nove-
centos e oitenta e nove (16/03/1989), residente e domiciliado Rua Bacurau, 578, casa 
03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir 
More e de Elisabete Aparecida Ramiro More. VANESSA VILELA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Boa Esperança, Estado de 
Minas Gerais, Boa Esperança, MG no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (27/01/1995), residente e domiciliada Rua Alfenas, 50, Vila Bela Vista, 
1º Subdistrito de Santo André, neste Estado, SP, filha de Afranio Alves da Silva e de 
Rosilene Santana Vilela. "Cópia Enviada pelo Oficial de R.C.P.N do 1º Subdistrito de 
Santo André, neste Estado”

FÁBIO SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido no Sub-
distrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.125V CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e três (07/10/1983), residente 
e domiciliado Rua Andorinha da Mata, 239, bloco A, apartamento 12, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Campos da 
Silva e de Ducléia Fátima dos Anjos Silva. ROSELITA APARECIDA NOGUEIRA 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão assistente administrativo, nascida em 
Cruzília, Estado de Minas Gerais, Cruzília, MG no dia onze de junho de mil novecen-
tos e setenta e sete (11/06/1977), residente e domiciliada Rua Andorinha da Mata, 
239, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Barbosa de Souza e de Ilza da Conceição Nogueira 
de Souza.

JUAN FELIZ DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/076.FLS.127V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro (18/05/1984), residente e domiciliado Ave-
nida Doutor Francisco Munhoz Filho, 734, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Irani Donizette Queiroz. KAMILA PEREIRA LIMA, estado civil soltei-
ra, profissão balconista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/115.FLS.238-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(12/09/1989), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 734, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Camilo Pereira Lima e 
de Maria do Carmo Pereira Lima.

RAIMUNDO EVERLÂNDIO VIEIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão geren-
te de negócios, nascido em Assaré, Estado do Ceará (CN:LV.A/006.FLS.024-1º OFÍ-
CIO DE ASSARÉ/CE), Assaré, CE no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta 
(08/06/1980), residente e domiciliado Rua Amália de Faria, 200, casa 04, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Almeida de Araujo e de Isaura Vieira 
de Araujo. PRISCILLA VASCONCELOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ipiaú, Estado da Bahia (CN:LV.A/015.FLS.253-IPIAÚ/BA), Ipiaú, BA no dia dezenove 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (19/01/1982), residente e domiciliada Rua 
Amália de Faria, 200, casa 04, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Míriam 
Pedreira Vasconcelos.

CELESTIN NDOMBE NZIAMBA, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido 
em Kinshasa - República Democrática do Congo, Kinshasa - República Democrática do 
Congo no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e um (29/12/1971), 
residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 410, casa 02, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nziamba Mabaka Nobert e de Kitsita Christine 
Mbondi. NENETA NZAZI, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Kuimba, 
Província do Zaire - Angola, Kuimba, Província do Zaire - Angola no dia vinte de abril de 
mil novecentos e setenta e cinco (20/04/1975), residente e domiciliada Rua Edmundo 
de Paula Coelho, 410, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Andre Mbuilu e de Anieta Mavinga.

MICHAEL JACKSON JEFFERSON ADOLFO OLIVEIRA SALES PEREIRA, estado 
civil solteiro, profissão barman, nascido neste Distrito (CN:LV.A/129.FLS.283V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa 
(29/07/1990), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 303, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Re-
ginaldo Januario Pereira e de Sonia Maria Oliveira Sales Pereira. THAYNARA REIS 
DE BRITO, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São 
Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/097.FLS.243-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(20/02/1992), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 303, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo 
Correia de Brito e de Vânia Aparecida dos Reis de Brito.

GABRIEL PAIVA NAPOLITANO, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-193,FLS.028-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/12/1995), residente e domiciliado Rua José Bauman, 151, bloco B, apartamento 
11, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Napolitano e de Ma-
risa Regina Paiva Napolitano. THALITA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão assistente, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV-A
-084,FLS.015-2º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo 
do Campo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/12/1994), residente e domiciliada Rua José Bauman, 151, bloco B, apartamento 11, 
Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar dos Santos e de Maria 
do Carmo Alves dos Santos.

ORLANDO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.200-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e cin-
quenta e nove (10/10/1959), residente e domiciliado Rua Dança do Fogo, 60, bloco 
B, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Batista dos Santos e de Santina Maria de Jesus. MARY PE-
RALTA ANTONIO, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e trinta e nove 
(12/09/1939), residente e domiciliada Rua Dança do Fogo, 60, bloco B, apartamento 
52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Peralta e de Maria Arroio Peralta.

DARK SANTOS DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão gerente de negócios, nascido 
em 2º Subdistrito de Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia dois de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (02/02/1993), residente e domiciliado Viela Adália Verme-
lha, 73, Bandeiras, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, filho de Luiz Alves da Cruz e de 
Noêmia dos Santos. JOELMA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxi-
liar administrativo, nascida em 5º Distrito de Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no 
dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e quatro (29/03/1994), residente 
e domiciliada Avenida Caititu, 1322, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aloisio Joel Santos da Silva e de Jaguaraci Bezerra dos Santos. 
"Cópia Enviada pelo Oficial de R.C.P.N do 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado”

GABRIEL MARTINS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A-533,FLS.174-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e nove 
(02/11/1999), residente e domiciliado Rua José Mozart de Araújo, 325, A, casa 02, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Batista Francisco de Souza e de Maria 
Izabel de Lisandra Martins dos Santos. LARISSA DE SOUZA MELO, estado civil soltei-
ra, profissão assistente de recursos humanos, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta 
Capital (CN:LV A-373,FLS.194V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
abril de dois mil (28/04/2000), residente e domiciliada Rua Laços de Ouro, 238, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Matias de Melo e de Viviane de 
Souza Santos de Melo.

MANOEL FILIPE LIMA BOTÃO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
Indiara, Estado de Goiás (CN:LV.A/002.FLS.146-INDIARA/GO), Indiara, GO no dia qua-
torze de março de mil novecentos e noventa e sete (14/03/1997), residente e domicilia-
do Rua Goiti, 423, A, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Eudes Freitas Lima e de Francisca Regineide de Lima Botão. NATÁLIA SOARES PE-
REIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Tambaú, neste 
Estado (CN:LV.A/042.FLS.078V TAMBAÚ/SP), Tambaú, SP no dia onze de setembro de 
mil novecentos e noventa e nove (11/09/1999), residente e domiciliada Rua Goiti, 423, 
A, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Donizetti Pereira e 
de Telma Medeiros Soares.

GUSTAVO NUNES SOLA, estado civil solteiro, profissão analista de produção, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/223.FLS.076V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de abril de mil novecentos e noventa e cinco (23/04/1995), residente e domiciliado 
Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 09, apartamento 14, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Marco Antonio Sola e de Janilde Rodrigues Nunes Sola. CYBELE DIAS RAMIRO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Suzano, neste 
Estado (CN:LV.A/147.FLS.246 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte e quatro de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco (24/06/1995), residente e domiciliada Rua Virgínia 
Ferni, 1411, bloco 09, apartamento 14, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Ramiro dos Santos e de Cristiane Dias de Oliveira.

ANTONIO FERREIRA LINHARES NETO, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (20/10/1975), residente e domiciliado Rua Laurentino Xavier dos 
Santos, 1156, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Fer-
reira Linhares e de Ana Pereira da Silva. OLGA MOREIRA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/007.FLS.106-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta e seis 
(16/10/1976), residente e domiciliada Rua Laurentino Xavier dos Santos, 1156, casa 02, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renato Moreira Rodrigues e de 
Maria Aparecida de Araujo.

FLÁVIO JUNIOR DA COSTA AGUIAR, estado civil solteiro, profissão assistente comer-
cial, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 089.FLS.200-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa (29/11/1990), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 340, Cidade Líder, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Flávio Pereira da Costa Aguiar e de Mary Angela Se-
bastião da Costa Aguiar. KATIELLY VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
atendente, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e dois (18/02/1992), residente e domiciliada Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 340, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Carlos Gomes da Silva e de Elizabete Vieira da Silva.

THIAGO SANTOS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante de tecelão, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/199.FLS.267-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezeno-
ve de março de mil novecentos e noventa e quatro (19/03/1994), residente e domiciliado 
Rua Agnes Roselin, 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Sergio Onidio de Lima e de Rosana Aparecida de Jesus Santos. LA-
RISSA PORTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/219.FLS.277V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (16/02/1995), residente e domiciliada Rua Gustavo 
Otero, 84, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Denilson Rodrigues da Silva e de Nanci Porto Paulineli da Silva.

ANTONIO CARLOS DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão pedreiro aposentado, 
nascido em Assis, neste Estado (CN:LV.A/050.FLS.004 ASSIS/SP), Assis, SP no dia 
oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta e dois (08/02/1962), residente e domici-
liado Rua Aroeira do Campo, 82, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Hipólito de Assis e de Arasmina 
Lopes de Assis. JOSEFINA DE ASSIS, estado civil divorciada, profissão agente escolar 
aposentada, nascida em São Pedro do Turvo, neste Estado, São Pedro do Turvo, SP 
no dia nove de agosto de mil novecentos e cinquenta e dois (09/08/1952), residente e 
domiciliada Rua Aroeira do Campo, 82, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Felisberto Procopio de Assis e de 
Aparecida Ana de Melo.

BRUNO COELHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de compras, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/324.FLS.200V-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (27/02/1990), residente e domiciliado Rua Aldeia da Formiga, 217, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Amaral dos Santos e 
de Sandra Coelho Delfino dos Santos. PÂMELA LOPES PADUA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/140.FLS.118 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa 
e cinco (18/07/1995), residente e domiciliada Rua Aldeia da Formiga, 217, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Simões Padua e de 
Marli Lopes de Santana.

DOUGLAS EVARISTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em 
Catalão, Estado de Goiás (CN:LV-A-067,FLS.014-CATALÃO/GO), Catalão, GO no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (17/02/1982), residente e domi-
ciliado Rua Luz da Nossa Luz, 25, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josely Evaristo da Silva e de Maria da Paixão Evaristo. 
ALESSANDRA SILVA DA GRAÇA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e oitenta e três (29/06/1983), residente e domiciliada Rua 
Luz da Nossa Luz, 25, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Pereira da Graça e de Maria Carmelita Silva da Graça.

PAULO SERGIO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão promotor de vendas, 
nascido em Carapicuiba, neste Estado, Carapicuiba, SP no dia vinte de abril de mil no-
vecentos e oitenta e um (20/04/1981), residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 
719, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernandes Faustino de Souza e de 
Benedita Caetano de Souza. DANIELA DE OLIVEIRA XAVIER, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/11/1984), residente e 
domiciliada Rua José Oiticica Filho, 719, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Rodrigues Xavier e de Tania Aparecida de Oliveira Xavier.

JHONI WILIAM DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/184.FLS.259V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de novembro de mil novecentos e noventa (02/11/1990), residente e domiciliado 
Rua João Bezerra de Sousa, 159, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Alberto do Nascimento e de Luzia Balbuti do Nascimento. LISLEYDY NELLUC-
CI VALE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/131.FLS.187-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e dois (29/05/1992), residente e 
domiciliada Rua Salvador do Sul, 154, bloco 08, apartamento 402, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Santos e de Ana Maria Vale.

MANOEL MENDES DE PAIVA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (19/06/1985), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 108, bloco A, apar-
tamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Genival Mendes de Paiva e de Lucia Maria do Desterro Paiva. JESSICA RODRIGUES 
DE ALBUQUERQUE, estado civil divorciada, profissão analista de transporte, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (08/09/1991), residente e domiciliada Rua Giúlio Ferro, 108, bloco A, apar-
tamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Pedro Ferreira de Albuquerque e de Maria Senhora Rodrigues Pinto de Albuquerque.

PATRICK COSTA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/096.FLS.019 PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e sete (15/11/1997), residente 
e domiciliado Rua São Francisco do Piauí, 314, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Lenivaldo Lino da Silva e de Claudia Cristina Oliveira Costa. MARIA LUIZA FERREIRA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/397.fls.
054-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de dois mil e um (06/06/2001), 
residente e domiciliada Rua São Francisco do Piauí, 314, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Oliveira e de Gerarda Ferreira de Sousa Oliveira.

LINDOMAR DA SILVA JÚNIOR, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil nove-
centos e sessenta e nove (07/03/1969), residente e domiciliado Rua Castelândia, 15, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindomar da Silva e de 
Maria Aparecida Ciasca da Silva. LUCIANA DE OLIVEIRA DE MELLO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida no Subdistrito Vila Madalena, nesta 
Capital (CN:LV-A-015,FLS.241-VILA MADALENA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e setenta e cinco (01/09/1975), residente e domiciliada Rua 
Castelândia, 15, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arthur 
Alves de Mello e de Josefa de Oliveira.

RONALDO ALEXANDRE DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão gerente comercial, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/069.FLS.208V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e três (24/08/1983), residente e 
domiciliado Rua Itaverava, 28, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rai-
mundo Lima de Sousa e de Maria Aparecida Scarpini de Sousa. RITA DE CASSIA MA-
RIA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão cozinheira escolar, nascida no Subdis-
trito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/194.FLS.213V-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (22/05/1984), residente e 
domiciliada Rua Itaverava, 28, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Rodrigues Domendes e de Rosa Maria Rodrigues.

MARCELO BEZERRA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão técnico eletrônico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/230.FLS.098V LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (26/10/1994), 
residente e domiciliado Rua Ponche Verde, 226, casa 02, Cidade Líder, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Manuel Targino de Araujo e de Antonia Luzimar Feitosa Bezerra. 
KARINA DE ALBUQUERQUE E SILVA, estado civil solteira, profissão analista financei-
ro junior, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/129.fls.181-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (04/05/1992), residente e domiciliada Rua Sebastião Ivo, 117, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves Neto e Silva e de Maria Aparecida de Albu-
querque e Silva.

NICOLAS DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão analista de 
T.I, nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/177.FLS.040V DIADEMA/SP), 
Diadema, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(24/07/1992), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1196, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jadir Donizetti Alves 
Pereira e de Vera Lucia dos Santos. SABRINA LUCAS ARAUJO, estado civil sol-
teira, profissão bancária, nascida no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/022.
FLS.119V BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (23/01/1993), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco 
Munhoz Filho, 1196, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Josias Ferreira de Araujo e de Marilene Lucas Cirino.

MARCIO DOS SANTOS ARAUJO, estado civil divorciado, profissão pintor/funileiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecen-
tos e setenta e um (01/07/1971), residente e domiciliado Rua Edward Félix de Moraes, 
446, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves de Araujo e 
de Rosalia dos Santos Araujo. LUCIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida neste Distrito (CN:LV-A-067,FLS.139-ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e setenta e três (28/09/1973), 
residente e domiciliada Rua José Vidal, 111, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joana dos Santos.

MAIKE AURELIANO BALBINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/005.FLS.017V-ES-
TRELA DE ALAGOAS/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia vinte e seis de dezembro de 
dois mil (26/12/2000), residente e domiciliado Travessa Leopoldina Maria de Campos, 
60, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Aureliano e 
de Cicera Balbino da Silva. LAIANE GUEDES SILVA, estado civil solteira, profissão 
analista de cobrança, nascida neste Distrito (CN:LV.A/339.FLS.163V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e nove (11/04/1999), 
residente e domiciliada Travessa Leopoldina Maria de Campos, 60, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito Geronimo da Silva e de Adriana de 
Souza Guedes da Silva.

PHELIPE PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão borracheiro, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV-A 039,FLS.218V-2º SUBDISTRITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia quinze de 
junho de mil novecentos e noventa (15/06/1990), residente e domiciliado Rua Serrana, 
1013, casa 06, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Dogival 
Pereira de Sousa e de Sueli Pereira de Sousa. JESSICA APARECIDA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV-A-134,FLS.268V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa 
(12/10/1990), residente e domiciliada Rua Serrana, 1013, casa 06, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geronilson Silva dos Santos e de Solange Moitinho 
Carvalho.

EDUARDO RAMOS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão comerciante, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecen-
tos e cinquenta e nove (09/06/1959), residente e domiciliado Avenida Campanella, 
1297, apartamento 144, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Vicente de 
Souza e de Olivia Ramos de Souza. ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em Duque de Caxias, Esta-
do do Rio de Janeiro (CN:LV.A/055.FLS.199-1º DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS/
RJ), Duque de Caxias, RJ no dia trinta de março de mil novecentos e setenta e 
dois (30/03/1972), residente e domiciliada Avenida Campanella, 1297, 144, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Batista de Oliveira e de Marilene Pereira 
de Oliveira.

DAVI VICENTE SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de atendimento, nascido 
no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.071-VILA MARIA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/11/1995), 
residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 68, casa B, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josildo Fidelis da Silva e de Luciene Vicen-
te Ferreira Fidelis da Silva. GABRIELA SANTANA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/479.FLS.260-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete (18/10/1997), residente e domiciliada Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 68, 
casa B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo Pereira de Souza e 
de Maria Joelma Santana de Souza.

WILTON BARBOZA FIALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manutenção, 
nascido em Guanambi, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.110 GUANAMBI/BA), Gua-
nambi, BA no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (26/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Maruins, 178, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valdimir Pereira Fialho e de Edileuza Barboza Rocha Fialho. ELIENE 
OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida 
em Guanambi, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.172 GUANAMBI/BA), Guanambi, BA 
no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (21/02/1983), residente 
e domiciliada Rua Maruins, 178, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José dos Santos e de Marizelia Oliveira Santos.

DANILO ALBERTO SANTOS GOBIRA, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido neste Distrito (CN:LV-A-132,FLS.208-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia qua-
torze de setembro de mil novecentos e noventa (14/09/1990), residente e domiciliado 
Avenida Professor João Batista Conti, 672, bloco C, apartamento 52, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Nolasco Gobira e de 
Neide Pereira Gobira. MAYSA CARLA VICENTE ROSA, estado civil solteira, profissão 
analista fiscal, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV-A-124,FLS.268 DIADEMA/
SP), Diadema, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/02/1988), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 01, apartamen-
to 116, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Rosa e de Maria do 
Carmo Vicente Rosa.

CARLOS MATO VERDE, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido em Regen-
te Feijó, neste Estado (CN:LV.A/027.FLS.005-REGENTE FEIJÓ/SP), Regente Feijó, 
SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e setenta e cinco (27/04/1975), 
residente e domiciliado Rua Folha de Hera, 28, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Braz Mato Verde e de Aparecida Maria Mato Verde. MARIA APA-
RECIDA VICENTE, estado civil divorciada, profissão feirante, nascida em Itanhomi, 
Estado de Minas Gerais, Itanhomi, MG no dia quatorze de outubro de mil novecentos 
e setenta e três (14/10/1973), residente e domiciliada Rua Folha de Hera, 28, Par-
que Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Vicente e de Iracema 
Vicente Gonçalves.

RUBENS CUSTODIO, estado civil divorciado, profissão segurança, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e setenta 
(30/08/1970), residente e domiciliado Rua Lopes de Medeiros, 299, casa 01, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião José Cus-
todio e de Maria de Lourdes Custodio. VALERIA MENDES DA SILVA, estado civil di-
vorciada, profissão do lar, nascida em Jaboatão, Estado de Pernambuco, Jaboatão, 
PE no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (21/12/1975), 
residente e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 299, casa 01, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Mendes da Silva e de Zerí 
da Silva Coimbra.

FABIANO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-089.FLS.147 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e seis (30/05/1986), residente e 
domiciliado Rua Juarez Fagundes, 27, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Abraão da Silva Oliveira e de Rose Meire Santos Oliveira. DAYANE 
CRISTINA TRINDADE, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-308,FLS.050 CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (27/01/1989), residente 
e domiciliada Rua Juarez Fagundes, 27, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Regina Aparecida Trindade da Silva.

JOSÉ DE JESÚS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Mairi, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/003.FLS.018-MAIRI/BA), Mairi, BA no dia dezesseis de outubro de mil 
novecentos e sessenta e nove (16/10/1969), residente e domiciliado Rua Pedro Canal, 
33, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdete Maria de Jesús. MARIA HE-
LENA GONÇALVES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Mairi, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.070-MAIRI/BA), Mairi, BA no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (25/01/1965), residente e domiciliada 
Rua Pedro Canal, 33, Vila Gil, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Manoel Teodoro de 
Almeida e de Agda Gonçalves de Almeida.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência 

de confiança, ou ligue para
3043-4171 / 3106-4171

A baixa produtividade da 
mão de obra no Brasil

O Brasil é um dos 
países campões da 
baixa produtividade, 
que, ano após ano, 
persiste em se manter 
em patamares 
muito aquém dos 
verificados nos países 
desenvolvidos

Uma das causas princi-
pais, sempre levanta-
da por pesquisadores 

e estudiosos do tema, é a 
educação, refletida no baixo 
nível de escolaridade e na 
má qualidade da educação 
do ensino básico e médio. 
A baixa produtividade traz 
consigo o achatamento dos 
salários e a proliferação de 
vagas de emprego de baixa 
qualificação.

Isso é amplamente conhe-
cido, porém a qualidade da 
educação do País persiste 
em permanecer nos últimos 
lugares no índice mensura-
do pelo Pisa, exame elabora-
do pela OCDE (Organização 
para o Desenvolvimento 
e Cooperação Econômi-
ca). Além disso, há outra 
questão relevante que é o 
baixo nível de pesquisa e 
inovação no Brasil. Nossos 
índices de produção de 
patentes são muito baixos. 
A indústria, de forma geral, 
não realiza pesquisa, não 
procura inovação, não agre-
ga cérebros (pesquisadores 
e profissionais altamente 
qualificados). 

Tradicionalmente a indús-
tria viveu sob a proteção do 
Estado, com a imposição 
de barreiras tarifárias e 
um mercado cativo, livre 
da concorrência externa. 
Esse ambiente gerou uma 
acomodação, já que era 
mais fácil importar toda 
a linha e os processos de 
produção inovadores do 
que implantar uma área de 
pesquisa e inovação dentro 
da empresa. 

O resultado que se ob-
serva nos dias atuais é um 
abismo entre Universidades 
e Indústria, que, salvo algu-
mas exceções, não se co-
municam e não interagem. 
Por isso, há fuga continua 

de cérebros do país, ou 
seja, formamos profissionais 
altamente qualificados com 
um enorme custo para os 
cofres públicos, que são uti-
lizados como mão-de-obra 
qualificada em empresas no 
exterior, produzindo inova-
ção que depois é vendida de 
volta para o Brasil. 

É um sistema que real-
mente maximiza o retorno 
para os outros (custo zero 
para a produção de talen-
tos, além de agregação de 
valor ao produto vendido) 
às nossas custas. É um 
ciclo vicioso que insiste 
em não acabar. Além disso, 
há o custo do achatamento 
dos salários, já que uma 
das formas principais de se 
recuperar parte das perdas 
com a baixa produtividade é 
a redução dos salários. 

Assim vivemos em uma 
sociedade esquizofrênica, 
que é altamente capaz de 
produzir mão-de-obra de 
excelência, contudo não 
sabe o que fazer com ela. A 
solução para o problema não 
é trivial, porém há algumas 
ações de curto prazo que 
podem fomentar um am-
biente virtuoso. 

Por exemplo, o governo 
federal implantou o progra-
ma EMBRAPII (Empresa 
Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial) com 
o objetivo de fomentar a 
interação empresa-Univer-
sidade por meio da pesquisa 
e inovação, cujo reflexo, 
por exemplo, é o aumento 
da produção de patentes 
nacionais. 

No longo prazo, somente 
com uma educação de qua-
lidade no nível básico é que 
será possível aumentar a 
produtividade, caso contrá-
rio, estaremos condenados 
a criar empregos de baixa 
qualificação no País com 
baixos salários, enquanto 
exportamos nossa mão-de-
-obra qualificada. 

(*) - Engenheiro Civil, 
com Mestrado na área de 

Estruturas e Doutorado pleno 
no exterior pelo Politecnico di 
Milano, na área de Engenharia 

Estrutural, é professor de 
Estruturas de Concreto na 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie/Campinas.

Thomaz Eduardo Teixeira Buttignol (*)
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Declarações foram feitas na Comissão de Assuntos Econômicos 
em sua primeira reunião no ano.

Enquanto governo e 
o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, 

apostam em uma rápida 
aprovação, senadores ale-
gam desconhecer as propos-
tas do governo e enxergam 
dificuldades para que um 
texto de consenso avance 
tão rapidamente no Con-
gresso.

Na primeira reunião ontem 
(4), senadores avaliaram que 
o governo precisa apresentar 
de forma clara quais são suas 
propostas fundamentais 
para a reforma. E cogitam 
aprovar um requerimento 
para convidar o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a 
comparecer ao colegiado e 
esclarecer a visão do Exe-
cutivo sobre as possíveis 
mudanças.

Um dos senadores a su-

Senadores veem dificuldade 
para votar a reforma tributária
Um dos temas centrais da mensagem presidencial entregue ao Congresso na abertura do ano legislativo, 
a reforma tributária ainda é vista com certa descrença por senadores que integram a Comissão de 
Assuntos Econômicos
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do declarações de Rodrigo Maia 
e outros políticos que consi-
deram ser viável a aprovação 
de mudanças tão profundas 
em apenas três meses e diz se 
sentir constrangido por não 
saber a posição do governo 
sobre a reforma.

Para o senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), o governo 
federal está sendo ausente 
no debate em torno da refor-
ma tributária. “Em um tema 
em que os estados possuem 
interesses difusos, diversos, 
onde temos de mitigar a 
questão do pacto federati-
vo, onde é necessário haver 
equilíbrio, o governo vai ficar 
ausente, não vai apresentar 
uma proposta que possa ser 
discutida com governadores, 
prefeitos, com o Confaz, com 
o Congresso”, questionou 
(Ag.Senado).

gerir o convite, Esperidião 
Amim (PP-SC) disse ser 
favorável a uma reforma 
que torne o país mais com-
petitivo, mas lembrou que 
esse é um desafio antigo 

do Congresso e envolve a 
arrecadação dos estados e 
possíveis impactos sobre os 
contribuintes.

O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) vê com ressalvas 

Ministro da Educação 
no Senado para falar 
sobre Enem

Na primeira reunião de 2020, 
a Comissão de Educação do 
Senado aprovou ontem (4) 
convite para que o ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, compareça à reunião do 
colegiado na próxima terça-fei-
ra (11). Weintraub deve falar 
sobre problemas na correção 
de provas do Enem 2019. Ini-
cialmente, a ideia do senador 
Randolfe Rodrigues ( Rede- 
AP), autor do requerimento, 
era convocar o ministro, mas 
a comissão preferiu o convite. 
Caso ele não compareça, os 
senadores do colegiado não 
descartam a possibilidade de 
convocá-lo.

Depois de reclamações de es-
tudantes, o Inep, responsável 
pela realização do Enem, reco-
nheceu que foram encontrados 
casos de inconsistências na 
correção de provas do exame. 
O erro, segundo o Inep, afetou 
afetou exatamente 5.974 de 
candidatos, 0,15% dos 3,9 
milhões de inscritos que fize-
ram as provas em 3 e 10 de 
novembro, e foi provocado pela 
gráfica responsável pela im-
pressão da prova. O resultado 
foi divulgado após reparação 
das notas (ABr).

O Ministério da Justi-
ça pretende viabilizar o 
retorno da publicidade 
voltada a crianças e ado-
lescentes. A ideia é que a 
regulamentação vá além 
dos veículos tradicionais, 
abrangendo também as 
plataformas digitais. De 
acordo com o ministro da 
Justiça, Sergio Moro, a 
regulamentação excessiva 
tem prejudicado veículos 
de mídia e, consequen-
temente, a produção de 
programas voltados ao 
público infantojuvenil.

“Ouvi uma reclamação 
que me pareceu correta, 
na área da TV, de que 
uma regulação excessiva 
causava o afastamento da 
publicidade para esse setor. 
Como a TV muitas vezes so-
brevive através de anúncios 
e anunciantes, isso gerava 
dificuldade de se produ-
zir material destinado ao 
público infantojuvenil”, 
disse o ministro durante 

Proposta altera prazo para solicitação 
de recuperação judicial na Lei de Falência.

O produtor rural em estado 
de falência poderá solicitar 
recuperação judicial após 
contabilizados dois anos do 
início da atividade, e não 
mais a partir da inscrição no 
Registro Público de Empre-
sas, como prevê a legislação 
atual. O projeto, que prevê a 
mudança, aguarda designa-
ção de relator na Comissão 
de Agricultura.

O autor da matéria, sena-
dor Confúcio Moura (MDB-
-RO), ressalta em sua jus-
tificativa que o objetivo da 
alteração é esclarecer, na 
Lei de Falência e de Recu-
peração de Empresas, que o 
prazo de dois anos é contado 
a partir do início da ativida-
de. O objetivo da medida é 
facilitar e desburocratizar o 
acesso do produtor rural ao 
tratamento da recuperação 
judicial.

O projeto segue a mesma 
linha da decisão proferida 
pela 4ª Turma do STJ, em no-
vembro passado. As dívidas 
constituídas por produtor 

Moro: ministério abrirá consulta pública 
para debater portaria sobre tema.

Projeto em análise na 
Câmara determina que o 
Ecad registre, da maneira 
mais próxima à realidade, 
o número de execuções 
públicas das músicas, de 
modo a resguardar os 
direitos dos seus autores 
e intérpretes, sejam eles 
de expressão nacional, 
regional ou local.

O texto é de autoria do 
deputado Dagoberto No-
gueira (PDT-MS) e altera 
a Lei dos Direitos Autorais.

Atualmente o Ecad uti-
liza o critério da amos-
tragem estatística para 
quantificar o número de 
execuções públicas de 
uma música. O problema, 
segundo o deputado, é que 
as técnicas de amostra-
gem privilegiam as gran-
des distribuidoras e os 
grandes nomes da música, 
em detrimento de artistas 
e produtoras regionais e 
locais. “Os criadores de 

alcance regional e local 
ainda têm enormes difi-
culdades de ver adequa-
damente registradas as 
execuções de suas obras”, 
disse o deputado. 

Com o projeto, ele espera 
que o escritório de arreca-
dação adote critérios que 
espelhem, com a maior 
fidedignidade possível, a 
execução das músicas no 
mercado musical brasileiro. 
“Com isso, acreditamos 
reduzir as distorções entre 
os artistas e compositores 
de diferentes expressões”, 
afirma. O projeto também 
determina que os profis-
sionais que participam das 
entidades associadas ao 
Ecad sejam ouvidos sobre 
os critérios de distribui-
ção dos direitos autorais 
arrecadados. O projeto 
será analisado em caráter 
conclusivo pelas comissões 
de Cultura; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Projeto acelera 
acordo sobre dívidas 
na Justiça

Projeto em análise na 
Câmara autoriza o devedor 
cobrado na justiça a assu-
mir a dívida e negociar o 
pagamento antes mesmo 
da audiência de conciliação 
que inicia as ações cíveis. O 
objetivo é agilizar a cobrança 
e encerrar as demandas judi-
ciais. O autor, deputado José 
Medeiros (Pode-MT), avalia 
que a medida vai desafogar 
o judiciário. “Milhares de 
conciliações prévias serão 
realizadas, sem a necessidade 
de ações judiciais e com o 
mínimo ônus para as partes”, 
justificou. 

Pelo texto, o devedor 
poderá juntar ao processo 
proposta de reconhecimento 
e pagamento da dívida após 
a citação pelo cobrador. Se 
a negociação for aceita, será 
homologada como acordo ju-
dicial e encerrará o processo. 
A proposta deverá conter da-
dos bancários para depósito e 
prazo para pagamento e, caso 
não paga no prazo estipula-
do, poderá ser executada na 
Justiça somadas as custas.

As normas são incluídas no 
Código de Processo Civil, que 
já prevê a realização de au-
diências de conciliação como 
fase inicial das demandas. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Viabilizar o retorno de 
publicidade dirigida a crianças
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a abertura do seminário ‘A 
Regulação da Publicidade 
Infantil: Mídia Tradicional x 
Plataforma Digital’.

Presente no mesmo even-
to, o secretário Nacional do 
Consumidor, Luciano Timm, 
disse que há um estudo que 
indica que é necessário ter 
de 20% a 30% do tempo de 
um programa com algum 
tipo publicidade para que 
ele seja viável economica-

mente. Segundo Moro, 
o tema é complexo por 
envolver um público vul-
nerável. Por esse motivo, 
o ministério abriu, até o 
dia 27 de fevereiro, uma 
consulta pública visando 
a obtenção de sugestões 
para melhorar o texto ini-
cial de uma portaria a ser 
publicada pela Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon) (ABr).

Tempo para recuperação 
judicial de produtores rurais

Amostragem do Ecad 
deve resguardar direitos 

de artistas locais
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rural durante o exercício da 
atividade rural sem inscrição 
na Junta Comercial poderão 
ser incluídas no processo 
de recuperação judicial. A 
recuperação judicial é uma 
forma viabilizada pela Justi-
ça de conceder às empresas 
com dificuldades financeiras 
maior prazo para negociação 
de dívidas. 

Para Confúcio Moura, o 
projeto de sua autoria tem 
importância social e econô-

mica. “A nosso ver, a maior 
facilidade para o produtor 
rural obter a concessão da 
recuperação judicial colabo-
rará para a preservação de 
empregos e a manutenção 
da produção do sistema 
rural brasileiro”, ressalta 
o parlamentar. A proposta 
será remetida à Comissão 
de Assuntos Econômicos e, 
posteriormente, à CCJ, que 
decidirá em caráter termi-
nativo (Ag.Senado).
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Gestão

Henrique Carbonell (*)
 

Por isso criamos este post: com a finalidade de mostrar a 
você os 12 erros que jamais devem ser cometidos em sua 
gestão empresarial. 

 

1. Não registrar todas as movimentações - Não manter 
um registro detalhado das entradas e saídas de dinheiro na sua 
empresa é pecar por omissão. Sem lançar os créditos e débitos, 
não há como avaliar se o caixa do negócio está bem ou mal. Então, 
quando for preciso pagar uma conta, ou comprar suprimentos, 
por exemplo, isso será feito às cegas. Manter essa prática — que, 
na verdade, é fruto de desorganização — impossibilita a empresa 
de permanecer atuante por muito tempo.

2. Não fazer o fluxo de caixa - Esse erro está relacionado 
ao anterior, pois o fluxo de caixa demanda o registro de cada 
entrada e saída de recursos em um 
empreendimento. E, como ele é uma 
poderosa ferramenta de gestão em-
presarial, abrir mão da sua utilização é 
incorrer em um sério erro: sem o Fluxo, 
planejar o futuro da empresa torna-se 
uma aventura.

 

3. Não fazer um demonstrativo de 
resultados - Como o demonstrativo de 
resultados permite ao gestor visualizar o 
resultado líquido de sua empresa em um 
determinado período, deixar de fazê-lo é seguir em frente sem saber 
se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Ou seja, o empreendedor 
que não faz a Demonstração de Resultados do Exercícios (DRE) 
não consegue enxergar os momentos da sua empresa. Por exemplo, 
se ela está precisando de uma injeção de recursos, ou outra tomada 
de ação que vise sua recuperação em tempo hábil.

 4. Não utilizar um sistema de gerenciamento financeiro - 
Abrir mão das funcionalidades de um sistema de gestão financeira 

Cometer o 
erro de não ter 

reservas para 
os dias ruins 

é lançar-se 
em uma 

empreitada 
muito 

arriscada.

12 erros fatais na gestão empresarial 
que podem arruinar seu negócio

No mundo dos negócios, praticamente não há margem para erros. tomando como base 
esse princípio, fica evidente a importância de conhecer os principais erros que levam o 

empreendimento a caminhos perigosos e, muitas vezes, sem volta.

é virar as costas para possíveis soluções voltadas ao financeiro 
da empresa. Inclusive, com essa ferramenta, é possível lançar 
despesas e receitas, fazer fluxo de caixa e DRE. Já sem ela, as 
contas da empresa continuarão em desordem, e o caos só se 
multiplicará.

 5. Não se preparar para as épocas de baixa lucratividade - 
Todo negócio acaba passando por momentos de baixo movimento 
e lucratividade. Seja em função de finais de semana prolongados, 
férias, por trabalhar com produtos sazonais ou qualquer outro 
motivo. Não prever esses momentos — nem se preparar para 
eles — é um erro muito comum, e bastante perigoso para as fi-
nanças da empresa. Isso, porque, mesmo nas épocas de escassez 
de recursos, os compromissos precisam ser saldados.

 
Não é pelo fato de a empresa estar menos movimentada, e entrar 

menos dinheiro que os funcionários e fornecedores dispensarão 
receber seus pagamentos. Nem o aluguel e as contas poderão 

esperar: então, cometer o erro de não ter 
reservas para os dias ruins é lançar-se em 
uma empreitada muito arriscada.

 6. Não enxergar o negócio com 
realismo - Ter uma ideia equivocada sobre 
o próprio negócio é um erro que muitos 
empresários cometem. Isso acontece em 
diferentes situações: ao não perceber que 
é chegada a hora de reinvestir, acreditar 
que o renome da marca por si só é capaz 

de manter os negócios em alta, e muitas outras situações.
 
Para exemplificar: há o caso de um empreendedor, cujo grande 

trunfo era possuir um olhar certeiro para bons negócios. Ele 
comprou um buffet infantil, investiu cada centavo que tinha no 
comércio — e os que não tinha também, já que parcelou muito 
do valor total. Ao adquirir o buffet, ele estava perfeito, uma au-
têntica raridade. Tudo em ordem, brinquedos modernos, cozinha 
bem equipada, equipe competente, tudo funcionando como deve. 

Mas o tempo passou, as coisas mudaram. E o empresário 
não percebeu. Moral da história: seu negócio ficou defasado, 

perdido no tempo. E, ele, na ilusão que o buffet ainda era 
competitivo. Ou seja: deixou de enxergar seu negócio com 
realismo, e de fazer os necessários ajustes para mantê-lo à 
frente da concorrência.

 

7. Não reinvestir - Negligenciar a necessidade de reinvestir 
na empresa é arriscar-se a vê-la atrás dos concorrentes, em uma 
posição desfavorável. Tudo precisa ser renovado, para não perder 
a atualidade: desde as instalações de uma empresa, passando por 
sua área financeira e organizacional, seus processos, até aquilo 
que o cliente realmente vê. E que, na verdade, é impactado por 
cada um dos demais elementos. 

 

8. Não pesquisar a concorrência - A concorrência: um 
ponto que jamais deve ser esquecido. Não ficar atento a como 
ela se comporta é um grande erro: ao praticá-lo, corre-se o risco 
de perder clientela, o que, em qualquer ramo, é caminhar rumo 
ao fracasso.

 

9. Não separar as despesas pessoais das empresariais - 
Esse erro provoca grandes confusões nas finanças de um negócio, 
sendo outro derivado da desorganização. Ele acontece quando 
os recursos que deveriam permanecer no comércio são levados 
para o pagamento das despesas pessoais do empresário. O que 
impede uma gestão financeira saudável, e empurra o empreen-
dimento ladeira abaixo.

 

10. Não dar a devida atenção às obrigações empresariais 
- Ignorar o pagamento de obrigações com o fisco ou trabalhistas 
é um erro com consequências desastrosas. É impossível, a uma 
empresa séria, trabalhar praticamente na informalidade: as multas 
e outras sansões para os estabelecimentos que falham com seus 
compromissos fiscais e trabalhistas são severas.

 

11. Não atualizar as práticas de gestão financeira - 
Fazer a gestão empresarial ancorada em práticas demoradas 
e que deixam brechas para dúvidas é um verdadeiro desastre. 
Entre essas práticas está a de manter os dados da empresa em 
planilhas estáticas, que demandam muito tempo e retornam 
pouco em termos de respostas à gestão financeira da empresa.

 
Não adotar um sistema de gestão financeira à altura das diver-

sas necessidades de um negócio é acabar encarando o financeiro 
da empresa como a um inimigo, quando, na verdade, deveria 
representar um aliado do seu crescimento.

 

12. Não investir em publicidade - Deixar a empresa 
invisível ao consumidor é um erro que, pouco a pouco, vai 
diminuindo a sua capacidade de manter-se no mercado. Com 
a imensa quantidade de empresas fazendo mídia, já que após 
a revolução ocasionada pela internet ficou muito mais fácil e 
barato marcar presença, empresa que não se faz vista acaba 
mesmo sendo esquecida.

Tudo que você leu neste post foi pensado para te ajudar a 
evitar problemas em sua gestão empresarial. Que deve ser feita 
pautada nas melhores práticas, e sempre com o apoio de um 
sistema de gestão financeira, porque, sem saúde financeira, não 
há negócio que prospere!

 (*) - É sócio-fundador da F360º, plataforma de gestão financeira com conciliação 
automática de vendas por cartão para o pequeno e médio varejo 

(www.financas360.com.br).Sem um sistema de gerenciamento financeiro, o caos se multiplicará.
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“Não separar as despesas 
pessoais das empresariais 

provoca grandes confusões 
nas finanças de um negócio, 

sendo outro derivado da 
desorganização. 

NortesysBlog/Reprodução
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005753-70. 2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Aristeu Bizerra da Silva, Brasileiro, casado, açougueiro, CPF 597.196.568-91, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
1.711,27. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 25, da Quadra ME, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VII, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina 
XIII - Setor Marina). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036197-04. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Black House Comercio de Moveis Ltda, 
CNPJ 26.509.259/0001-56, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Paulista Invest 
Fomento Mercantil Ltda, referente aos cheques devolvidos e não pagos no valor de R$ 38.685,98. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão 
do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes 
do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007210-08. 2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandira Fátima da Silva RG Nº 13.681.320, CPF Nº 
049.633.458-11, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 3.194,78. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, da 
Quadra OJ, do Loteamento Terras de Santa Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Sta 
Cristina XIII). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nad Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000051-77. 2016.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de SP, Dr(a). Sergio Ludovico Martins, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Luiz Francisco da Silva, brasileiro, solteiro, RG Nº 1.219.156, 
CPF/MF Nº 617.527.625-68, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1000,00. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
26, da Quadra HJ, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba II, (atualmente 
denominado Riviera de Santa Cristina II ). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001772-79. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Corré AGT Comercial Eirelli ME, em nome do representante legal Zheng WU 
(CPF 176.552.188- 20), que Asics Corporation e Asics Brasil Distribuição e Comércio de Artigos 
Esportivos Ltda, ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas ASICS e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi def. a citação do requerido por edital, para que Contestem a presente ação 
no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Ficando advertido 
de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será este edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0083136-56. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Carolina Gonçalves Ignacio, RG 440471746, CPF 
326.726.368-93, com endereço à Rua Carlos Pedrell, 207, Parque Ipe, CEP 05571-050, São Paulo 
- SP que por este Juízo, tramita de um incidente de Cumprimento de Sentença, movida União Social 
Camiliana, extraído dos autos 0166739-37.2012.8.26.0100. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 22.342,54, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007238-03. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Diego dias Mata, RG Nº 29.965.013-3, CPF Nº 
332.148.898-18, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, 
alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 3.860,11, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§ 
2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2019 

Edital de Citação–Prazo 20 dias. Proc.1000679-87.2017.8.26.0001.A Drª Cinthia Elias de Almeida, 
Juíza de Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santana – S/P. Faz Saber a Flora Bozzetto Bellinatti, 
brasileira, casada, aposentada, RG Nº 19221753, CPF/MF Nº 351.373. 498-01, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 5.061,57. 
referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 05, da Quadra DK, do Loteamento 
Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera De Santa Cristina XIII – Setor 
Iate).   Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Agosto, 19 de Agosto de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030109-27. 2019.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 42ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Anna Dalva Florentino Nagamitsu CPF Nº 259.950.488-05, que 
Momentum Empreendi Mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.174,87 (Atualizado Maio/2019). Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de 
que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus 
regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011442-62. 2012.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da 
Lei, Faz Saber a Karen Sakai Sardinha que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte da 
União Social Camiliana, alegando em síntese não foi cumprido o contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes no valor de R$ 9.971,88 (a ser corrigido até o efetivo 
pagamento). Encontrandose ela em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias (art. 702 do 
NCPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a importância demandada, ou 
ofereça embargos monitórios. Fica advertida de que, se pago o valor, ficará isenta de custas 
processuais; se não oferecidos os embargos, caso em que lhe será nomeado curador especial, ou 
rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se 
o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da a Parte Especial, no que for cabível. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de Taboão da Serra, aos 21 de outubro de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037352-59. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria de Lourdes Ferreira, CPF 171.437.578-
10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
19.552,30 (em outubro/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2019 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1101496-95. 2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Alves Dos Santos, Brasileiro, Casado, RG 26.517.508-2, CPF 
088.573.478-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: cobrança no valor de R$ 7.022,20, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 02, da Quadra BW, do Loteamento 
Ninho Verde – Gleba II, em 06/01/1989. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1013230-62. 2018. 8.26. 0002. A Drª. Claudia Carneiro 
Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P. Faz Saber a 
Maria Conceicao Vieira Batista, CPF/MF Nº 089.965.068-69, RG Nº 22666106, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 572,45, referente 
às taxas de conservação e melhoramentos do lote 01, da Quadra AI, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina – Gleba V. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 18/12/2019.  

Processo nº: 1001704-63.2016.8.26.0586: Procedimento Comum Indenização por Dano Material 
Requerente: Concessionaria de Rodovias do Oeste de SP Via Oeste S/A, move contra Hélio Begue 
to Ferreira,  já citado e Adriano de Brito de Souza, CPF/Nº 004.259.731-58. Edital de Citação: Prazo 
20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória por dano material. O Dr. Diego Ferreira 
Mendes, Juiz de Direito da 2ªVC da Comarca de São Roque-SP, na forma da lei. Faz saber ao, réu, 
ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia do Oeste move contra sí, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 18/11/2013, 
por volta das 23h10min, ao atingir o KM 06+200m, da SPA 091/270, sentido sul, o segundo reque 
rido conduzindo veículo marca Scania/R124, GA4X2NZ400 ano 2002 cor Azul, placas ATP 20 53, 
chassi 9BSR4X2A023535543, de propriedade do primeiro requerido, quando, na altura do Km 06 + 
200m quando segundo informações colhidas no local do acidente, ao adentrar a curva de alça de 
acesso, a carga pendeu, momentos em que perdeu o controle do veículo, ocasionando assim o 
tombamento, danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavra 
do o respectivo Boletim de Ocorrência nº 18810- 510. O Requerente também alocou pessoal capaci 
tado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles 
que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
4.397,30, conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 1103727-90. 2016. 8.26.0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ª VC do Foro da Capital, Faz saber ao corréu Criações Donny, CNPJ 
n.º 18.103.168/0001-98, que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais 
e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para 
que Contestem a presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001624-76. 2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Maria Martins Teixeira, brasileira, separada, aposentada, RG Nº 8458681, 
CPF/MF Nº 698.602.038-49, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1.657,55, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
22, da Quadra AI, do Loteamento Santa Cristina - VI (atualmente denominado Riviera de Sta. 
Cristina XIII Setor Iate). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2020 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por 
meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obriga-
ções financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a par-
tir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos con-
tratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 
Ramais 1761/4089”. Empresa: E. H. P. DE S. DE M. E E. LTDA, CNPJ: **.*10.747/0001-**, 
Contrato: 4500026455; Empresa: S. A. C. 27083909881, CNPJ: **.*67.139/0001-**, Con-
trato: 4500030642; Empresa: M. C.F. P., CNPJ: **.*23.514/0001-**, Contrato: 4500029108.

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2019
I - Data, Horário e Local: Em 30 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 
04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 
da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugenia Marenco Ro-
cha - Secretária. V - Ordem do Dia: 1) Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio “JSCP”, referentes ao período de outubro 
a dezembro de 2019, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos pelos acionistas; e 2) Distribuição de Dividendos 
pela CTRENS referentes ao exercício de 2016 e 2017. VI - Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade, o pagamento, proporcio-
nalmente à participação societária de cada um dos acionistas: 1) dos Juros sobre Capital Próprio “JSCP”, referente ao período de 
outubro a dezembro de 2019, no valor de 6.102.671,34 (seis milhões, cento e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e 
quatro centavos, conforme demonstrativo anexo; 2) de Dividendos relativos aos lucros acumulados no exercício de 2016 no importe 
de R$7.336.243,04 (sete milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos), e referentes aos 
lucros acumulados no exercício de 2017 no importe de R$22.663.756,96 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, se-
tecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), totalizando o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 
respeitados, em todos os casos, os requisitos previstos no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 11.2.0070.1 
celebrado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada 
por todos os presentes. São Paulo, 30 de dezembro de 2019. Mesa: Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sr. Maria Eugenia Ma-
renco Rocha - Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Alessandre Edo Toso - Presidente, 
Maria Eugenia Marenco Rocha - Secretária. JUCESP nº 63.322/20-1 em 03/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO
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BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua va-
lendo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Oficial Interina)

O pretendente: ANTONIO CARLITO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Bela Cruz, CE, no dia (03/10/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eduardo Elias da Costa e de Maria Marlene da Costa. A pretendente: 
PÂMELA REGINA COSTA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (26/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Benevaldo Costa e de Regina Clara Nascimento.

O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão auditor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vanderlei Rocha de Souza e de Marinilce dos Santos Souza. A 
pretendente: AMANDA FERREIRA CASSAROTTI, estado civil solteira, profissão assis-
tente de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Maria Ferreira Cassarotti Couto.

O pretendente: DANIEL LIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (01/08/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Claseilton Sodre Santos e de Maria Jose Lira Silva. A pretendente: GABRIELA 
DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio 
Antonio da Silva e de Patricia dos Santos.

O pretendente: CLAUDINEI NUNES GUALBERTO, estado civil viúvo, profissão vigilante, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/10/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Nunes Gualberto e de Juvenita Nunes Gualberto. A preten-
dente: JANEIDE MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em Lagoa do Ouro, PE, no dia (12/06/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Sérgio dos Santos e de Josefa Maria dos Santos.

O pretendente: RAUL DE SOUZA MARTINS DOMINGOS, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Martins Domingos e de Rosangela Rodrigues de 
Souza. A pretendente: EXSÂNIA MARIA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Governador Valadares, MG, no dia (29/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Gonçalves.

O pretendente: LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor de inglês, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Mendes de Oliveira e de Dinalva Celestina 
Porto de Oliveira. A pretendente: ANA LÍDIA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão analista de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/08/1986), residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Pereira dos Santos e de 
Rosana Alves dos Santos.

O pretendente: REGINALDO COELHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
prespontador de calçado, nascido em Ilheus, BA, no dia (02/07/1952), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Pompilio dos Santos e de Maria José 
Coelho. A pretendente: ELIANA APARECIDA SABINO APOLONIO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (06/10/1961), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Apolonio e de Maria 
da Conceição Aparecida Sabino.

O pretendente: JHONATAN REIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sinvaldo Soares de Souza e de Rosilda Souza Reis. A 
pretendente: INGRID NASCIMENTO LOPES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/08/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Willians Nascimento Lopes e de Danielle Nascimento Souza.

O pretendente: JOÃO VITOR DE MATOS MORAES, estado civil solteiro, profissão agente 
de processo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Marcelo de Jesus Moraes e de Eva Aparecida 
de Matos Costa Moraes. A pretendente: CLESSIA PALUMA MAIA SILVA, estado civil 
solteira, profissão agente de processos, nascida em Saúde, BA, no dia (21/12/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira da Silva e 
de Rita de Cássia Maia Silva.

O pretendente: LEANDRO BONIFACIO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Soares Ribeiro e de Andreia Soares Bonifacio. A 
pretendente: CAMILA PEREIRA MARTINS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marco Antonio Macedo Martins e de Ivonete Pereira.

O pretendente: DAMARIO DUQUE DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão 
varredor, nascido em Cardeal da Silva, BA, no dia (01/03/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João da Silva Almeida e de Irene Duque de Almeida. 
A pretendente: MARILEIDE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão varredora, 
nascida em Alagoinhas, BA, no dia (30/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelino dos Santos e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão em-
presário, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pereira dos Santos e de Marcia de Lima Santos. 
A pretendente: VANDA ZENEIDE GONÇALVES DA LUZ, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em Suzano, SP, no dia (28/09/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio José Gonçalves da Luz e de Vanda Zeneide da 
Silva Pereira.

O pretendente: ROBSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (11/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Aureliano Simão da Silva e de Maria Sebastiana da Silva. A pretendente: 
PATRICIA DE SOUZA REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em Carapicuiba, SP, no dia (06/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Lucia de Souza Reis.

O pretendente: ELBER DOMINGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão estoquis-
ta, nascido em Poá, SP, no dia (07/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eneas de Souza Ferreira e de Vera Lucia Domingues. A pretendente: 
LAILA DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profissão promotora de vendas, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (30/11/1998), residente e domiciliada em Itaqua-
quecetuba, SP, filha de Donizete Ferreira e de Vanda Ribeiro dos Santos.

O pretendente: RENAN SANTANA FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de André Luis Francisco e de Josineide Santana Nogueira. A 
pretendente: BRUNA DA SILVA MACEDO, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em Santo André, SP, no dia (20/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Deusdete Alves de Macedo e de Ildenice da Silva.

O pretendente: JONNY DONATO DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Aquino e de Ana Lúcia Donato de Aquino. A pre-
tendente: GABRIELLY DECANINE DA SILVA, estado civil solteira, profissão supervisora 
de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Pereira da Silva e de Valquiria Silva Decanine.

O pretendente: RODRIGO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josue Gomes Pereira e de Maria Laice Alves Ferreira Pereira. A 
pretendente: GISLAINE FEITOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Jucimar da Silva e de Maria Vanusmeire Feitosa Braga Silva.

O pretendente: JOZENILDO RODRIGUES BARBOZA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Pesqueira, PE, no dia (21/09/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Eleno Barboza e de Ana Rodrigues Barboza. A 
pretendente: MARIA CRISTIANE TEODORO CARNEIRO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Sobral, CE, no dia (02/07/1990), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Benedito Monte Carneiro e de Maria Nilde Teodoro Cerneiro.

O pretendente: ALÃ DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão cobrador, 
nascido em Salvador, BA, no dia (22/04/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ary Daltro da Silva e de Maria de Fatima dos Santos Silva. A 
pretendente: PAULA GOMES DA CRUZ, estado civil solteira, profissão operadora de loja, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Roberto da Cruz e de Sueli da Conceição Gomes da Cruz.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES BRITO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos da Silva Brto e de Antonia de Fatima Rodrigues 
Brito. A pretendente: CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Mendes de Oliveira e de Eliete Souza de Oliveira.

O pretendente: MESAQUE SANTANA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Nascimento Sousa e de Mercia Valeria de Santa-
na. A pretendente: GABRIELA DA SILVA NICKEL, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Nickel e de Solange Rosa da Silva Nickel.

O pretendente: ALESSANDRO PAULISTA NUNES, estado civil solteiro, profissão me-
cânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Bonfim Soares Nunes e de Maria do Carmo Paulista. 
A pretendente: MAYARA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdecir Garcia Pereira e de Quiteria Maria da Silva Pereira.

O pretendente: ADALBERTO ANDRADE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alcebiades Felix de Santana e de Cleuza Andrade 
Santana. A pretendente: MÔNICA FERREIRA DE GOUVEIA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silverio Ferreira de Gouveia e de 
Zélia Maria Gouveia de Caires.

O pretendente: DIEGO FILGUEIRA LEITE, estado civil solteiro, profissão técnico de 
apoio, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Lucidalva Filgueira Leite. A pretendente: ARIANA ROCHA 
FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão administradora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/07/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ariosvaldo Fernandes de Oliveira e de Helena Maria da Rocha.

O pretendente: SILMAR ANTONIO RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Higino Ribeiro Filho e de Cleusa de 
Freitas Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adeilton Jose da Silva e de 
Francisca Nogueira da Silva.

O pretendente: RAFAEL ALVES VEIGA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rosana Alves da Silva Veiga. A pretendente: KÁTIA REGINA DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (05/04/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio 
de Oliveira e de Maria de Lourdes Genésio de Oliveira.

O pretendente: RONE RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Mauro Rodrigues e de Tereza Silva. A pretendente: LARISSA 
SPOSITO DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (13/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcelo Perroti da Silva e de Karine Sposito.

O pretendente: WALTER GERALDO DE MIRANDA NETO, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Geraldo de Miranda Junior e 
de Santa Gasbarra. A pretendente: INGRID MORAIS DE SOUSA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1995), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdinei Alves de Sousa e de 
Débora Maria Morais de Sousa.

O pretendente: ROBSON LIRA ROCHA, estado civil divorciado, profissão frentista, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (06/08/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Porto Rocha e de Cleuzeides Lira 
Guimarães. A pretendente: VALÉRIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Suzano, SP, no dia (03/10/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Temistocles Souza Santos e de Sonia Maria 
da Silva.

O pretendente: VALDEBAM MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Barra do Mendes, BA, no dia (28/10/1961), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Moreira da Silva e de Zaide Rosa da Silva. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LUCENA RUIZ, estado civil viúva, 
profissão pensionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1958), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Jeronimo de Almeida e de Inácia 
Francisca da Conceição Almeida.

O pretendente: ANDERSON LIMA MARQUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Jose Marques e de Maria Aparecida Lima 
Marques. A pretendente: GLAUCIA AMARAL, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Cotia, SP, no dia (01/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Margarida do Amparo Francisca Amaral.

O pretendente: LUCAS ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adeildo Damaceno dos Santos e de Ledinalva 
Canaverde de Andrade. A pretendente: TANIA SOARES DE LEMOS, estado civil sol-
teira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Evandro Rodrigues de Lemos e 
de Izabel Soares de Melo Lemos.

O pretendente: ANDRÉ BRITO SANTANA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Santana e de Nelci Francisca Brito Santana. A 
pretendente: JULY BAPTISTA DE CASTRO PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Altamir de Castro Pereira e de Eliete Baptista de 
Castro Pereira.

O pretendente: GUILHERME MACIEL PEREIRA, estado civil solteiro, profissão de-
senvolvedor de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Martins Pereira Neto e de 
Andreia da Silva Maciel Martins. A pretendente: TALITA OLIVEIRA GOMES PASSOS, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Manaus, AM, no dia (05/03/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Bernardo Fonseca 
Passos e de Irlane Oliveira Gomes Passos.

O pretendente: LUAN ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Pereira de Oliveira Neto e de Maria Aparecida 
de Jesus Silva. A pretendente: KATHLEEN RAIANNE DA FONSECA MACIEL, estado 
civil solteira, profissão operador de tele atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(11/01/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir 
Maciel e de Sara Inacio da Fonseca.

O pretendente: TIAGO ALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria Rosa de Jesus. A pretendente: MICHELE RAMOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Herculano da Silva 
e de Maria Alzeni Ramos da Silva.

O pretendente: LEANDRO CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Coruripe, AL, no dia (01/05/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Cardoso da Silva e de Cristiane Maria 
da Silva. A pretendente: STEPHANIE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ismar Ferreira dos Santos e de 
Estêr Maria de Oliveira.

O pretendente: ELIOSVALDO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de segurança, nascido em Jequié, BA, no dia (23/09/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Reis Silva e de Lucia Alves dos Santos. A 
pretendente: JULIANA BARBOSA MAXIMINO FREIRE, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1996), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Maxinino Freire e de Jacqueline 
Barbosa da Silva.

O pretendente: FRANCISCO VILSIMAR GOMES RIBEIRO, estado civil solteiro, pro-
fissão varredor, nascido em Quixelô, CE, no dia (04/09/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes da Silva Filho e de Maria Ribeiro 
da Silva. A pretendente: VANILDA LOURENÇO BARBOSA, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em Barueri, SP, no dia (28/03/1963), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Lourenço Barbosa e de 
Maria Dias de Lima.

O pretendente: MARIANO PEREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão 
meio oficial de montagem, nascido em Alto Longá, PI, no dia (03/12/1968), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Pereira de Sousa e de 
Josefa Rosa de Jesus. A pretendente: ROSELI APARECIDA DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1967), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Pereira de Souza 
e de Petrina Maria de Souza.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Bandeirantes, PA, no dia (02/05/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Otacilio Henrique da Silva e de Ana Pelissari da Silva. A preten-
dente: VANDA LEITE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Itabuna, BA, no dia (15/10/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Mario Brito dos Santos e de Margarida Leite dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Rodrigues Cordeiro e de Zildene 
Leite da Silva. A pretendente: ELAINE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão assistente de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Mario Alves da Silva e de 
Zenilda Souza Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ADRIANO PEREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresa, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/12/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio 
Pereira Ramos e de Marlene Naum Pereira Ramos. A pretendente: FABIANE QUINTEIRO 
GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (28/03/1981), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo 
- SP, filha de José Mariano Garcia e de Jayne Quinteiro Garcia.

O pretendente: ODINALDO DE SÁ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/01/1978), resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo de Sá Ferreira 
e de Maria José Ferreira de Melo. A pretendente: EBI APARECIDA BAESSA PERNA, 
de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (02/02/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Miguel Genesio Perna e de Inês Baessa.

O pretendente: BRUNO SASAMOTO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
suporte, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/08/1987), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Iassuo Sasamoto e de Suely 
Alves de Sousa Pinto Sasamoto. A pretendente: JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em Diadema - 
SP, no dia (13/09/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Roque dos Santos e de Arenildes Ferreira dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA SERRA, de nacionalidade brasileira, profissão enfer-
meiro, estado civil solteiro, nascido em Mundo Novo - BA, no dia (07/03/1979), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roque Fernandes Serra e de 
Marileide da Silva Serra. A pretendente: JÉSSICA BLAYA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Santo André - SP, no dia 
(05/08/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edmar 
Augusto de Oliveira e de Aparecida Pereira Blaya de Oliveira.

O pretendente: WILSON OLIVEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
operador de sistemas CAD, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(17/01/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Wilamy de Lima e de Rosa Maria de Oliveira. A pretendente: HELEN AKIKO PEREIRA 
HIGA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de loja, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (25/06/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcos Akio Higa e de Eudilandia Pereira Higa.

O pretendente: JOANDERSON NASCIMENTO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
profissão mecânico de automóveis, estado civil divorciado, nascido em Estância - SE, no 
dia (28/08/1975), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo SP, filho de João 
Oliveira Soares e de Josefa Nascimento Soares. A pretendente: SOLANGE DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil divorciada, nascida em 
Queimados - RJ, no dia (09/06/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
SP, filha de Osias Teodoro de Souza e de Maria da Paz Miranda Souza.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/01/1966), resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Tales Marques da Costa e de 
Maria Aparecida da Costa. A pretendente: ALEKSSANDRA SPINELLI, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(03/04/1978), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião 
Spinelli Filho e de Maria Cecilia Berto Spinelli.

O pretendente: RICARDO GOMES MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão 
pedreiro, estado civil solteiro, nascido em Caetité - BA, no dia (04/11/1989), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Xavier Morais e de Celina 
Firminiana Gomes Morais. A pretendente: CARINA SANTOS CORSI, de nacionalidade 
brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(10/03/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genivaldo 
Corsi e de Marileide Jesus dos Santos.

O pretendente: FELIPE BELLINI MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
compliance, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/11/1987), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Augusto Marin Moraes e de Eliana Bellini 
Moraes. A pretendente: DAYANE NUCCI, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo SP, no dia (14/03/1991), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo SP, filha de Durval Nucci e de Kristiane Walkiria Bezerra Nucci.

O convivente: FELIPE CAMANHO SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/06/1986), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Santiago e 
de Abigail Regina Camanho Santiago. A convivente: LARISSA DE ALMEIDA CALÓ, de 
nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (24/03/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Miguel Caló Neto e de Ivani Aparecida de Almeida Caló.

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
Tel: 3043-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Tenha um propósito

“As pessoas podem 
trabalhar duro por 
dinheiro, mas só dão a 
vida por uma causa!”

A frase é de Charles 
Schwab, fundador de 
uma das maiores cor-

retoras de investimentos do 
mundo, que leva seu nome e 
mantém mais de US$ 1 trilhão 
sob custódia. De fato, engajar a 
equipe com um propósito maior, 
que não seja apenas ganhos 
financeiros, tem um impacto 
muito grande no dia a dia. 

Quando acreditamos no que 
fazemos, nossa intensidade e 
confiança sobem de patamar. 
Agregar algo diferente para a 
sociedade, causar um impacto 
positivo na vida das pessoas ou 
revolucionar determinado mer-
cado, promovendo inovações 
transformadoras têm um valor 
imensurável, que vai muito além 
do que dinheiro, não acha? 

Analisando as grandes em-
presas que dominam os seus 
respectivos setores, vemos que 
elas transcendem a procura pelo 
lucro e passam a buscar um ob-
jetivo. Em alguns casos, algo até 
mais abstrato, visando alcançar 
patamares muito maiores. 

Para exemplificar, gosto de 
usar o case da Apple, pois é 
simples e todos conhecem. Ela 
tem o propósito de desafiar o 
status quo, de pensar diferente. 
E basta uma pequena análise 
para ver que isso é realmente 
verdade. Foi a primeira empresa 
a criar celulares sem teclado e 
a utilizar ícones nos programas 
de computador. Sua lista de 
inovações é grande! 

Agora, imagine-se trabalhan-
do em uma corporação que pre-
tenda não apenas crescer, mas 
desenvolver alternativas que 
mudem para sempre a vida de 
milhões de pessoas para melhor. 

Afinal, além de seus próprios 
produtos, empresas como a Ap-
ple forçam seus concorrentes a 
inovarem também, gerando uma 
competitividade que impacta 
positivamente todo o mundo. 

Logo, o “porquê você faz?” é 
mais relevante do que “o que 
você faz?” ou do “como você 
faz?”. É nisso que se baseia 
a teoria do Golden Circle, de 
Simon Sinek, autor do livro “Co-
mece pelo porquê” e referência 
global dos empreendedores em 
todo o mundo. Segundo ele, o 
propósito torna tanto os clientes 
quanto a equipe muito mais fiéis. 
Ter um “porquê”, além de dife-
renciar sua marca das demais, 
reduz a necessidade de entrar 
em uma guerra de preços para 
vender mais ou de salários para 
contratar bons colaboradores. 

As pessoas também desejam 
ver o seu trabalho materializado 
em benefícios à sociedade. Nós, 
da Messem Investimentos, por 
exemplo, buscamos ir muito 
além de simplesmente distribuir 
aplicações financeiras. Focamos 
em entender as pessoas, com-
preender seus sonhos e receios, 
para alinhar de uma forma cada 
vez melhor as expectativas dos 
nossos clientes. Os investimen-
tos são um caminho para ajudar-
mos as pessoas a realizarem os 
seus sonhos e terem uma vida 
mais tranquila. 

Mais do que entender de 
investimentos, nosso negócio 
baseia-se em entender as pes-
soas. E esta última é a parte 
mais importante de todo o pro-
cesso. Fazemos isso buscando a 
proximidade, escuta ativa e nos 
interessando verdadeiramente 
pelo próximo. E fazemos isso 
porque existimos para cuidar 
do futuro das pessoas! 

(*) - É sócio e assessor financeiro 
responsável pela área de expansão 

e performance da Messem 
Investimentos. 

Willian Kahler (*)
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Intimação Prazo 20 dias. Proc.0006886-76.2018.8.26.0004.O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt, Juiz de  
Direito da  2ªVC do Foro Regional da lapa–S/P,  Faz Saber a  Alessandra Matias de Oliveira 
Fiqueiredo, RG Nº 29.240.043-3,  CPF Nº 324.223.978-40, que União Social Camiliana, alegando 
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
25.609,41, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. São Paulo 25 de Junho de 2019. 

Edital De Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001473-34. 2018.8.26.0564 O MM. Juiz de 
Direito da 5ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr. Carlo Mazza Britto Melfi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Simone Dos Santos Correa, RG 535894375, CPF 
017.113.153-38, que União Social Camiliana ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 15.248,48, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 30 dias. Processo Nº 1007489-57.2019. 8.26.0438 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Penápolis, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Yukio Misaka, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a João Carlos Soares Junior, RG 4346300 93, CPF 368.538.978-54, Nascido/ 
Nascida 09/04/1988, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida 
por Jn Fomento Mercantil Ltda Epp., constando da inicial que o débito importa em R$ 14.345,12, até 
o mês de agosto/2019. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua 
Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação, na forma 
eventualmente requerida pelo exequente na inicial, com fixação dos honorários advocatícios em 
10% do valor do debito, que ficarão reduzidos a metade se cumprida a obrigação no referido prazo. 
O prazo para N embarbos e de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
independentemente de seguro o juízo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de 
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1002291-47.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131. 
579.958-80, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no 
valor de R$ 9.279,43, referente às da taxa de conservação do lote 09, da Quadra AR, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Proc. Nº 1005653-97. 2016.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito 
da 4ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP,Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei 
etc.Faz Saber a Victor João Quibemba, Angolano Solteiro, Economista, RG RNE V13.7482-1, CPF 
213.536.908-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Conces 
sionária do Rodoanel Oeste S.A.,alegando em síntese: por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu dia 06/04/2013, por volta das 06h00min, ao atingir o KM 16 
+200m,da SP–021, sentido norte, o requerido conduzindo veículo Marca 1/Audi S6 5.2FSI, cor prata 
ano 2010, placas ETZ-1301,chassi WAUBND4F0BN006013, quando segundo informações por ele 
prestadas, após aquaplanar, perdeu o controle do veículo, colidindo contra as defensas metálicas, 
danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respecti 
vo Boletim de Ocorrência nº 15275-540/2014. O Requerente também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.014,59. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018666-16. 2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Danilo Fadel de Castro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) P H Com. Imp. Exp. de Metais Eireli -EPP,  na pessoa de seu representante 
Pedro Hellmeister Neto, CNPJ 13.930.419/0001-94, com endereço à Rua Professor Luiz Amaral 
Wagner, 37, Alem Ponte, CEP 18013-330, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Proce 
dimento Comum Cível por parte de Metalur Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda., alegando 
em síntese: que as partes mantiveram relação comercial que perdurou até dezembro de 2015 e ter o 
réu enviado quatro títulos em nome da autora a protesto, sem observar a compensação entre déb to  
e créditos ajustada previamente entre as partes. Por entender ser credora de valores junto à ré, 
deixou de pagar alguns boletos, como forma de compensação. Valor da causa R$ 58.044,32. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 13/01/2020.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0196626-71.2009.8.26.0100. A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan,  Juíza de Direito da 1ªVC do Foro da Capital, Faz saber  a Cheison Moura Souza, CPF/MF 
N: 029.066.526-00, que Adidas AG E Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais 
e morais pelos prejuízos. E, estando  o requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a 
citação dos requeridos por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, 
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 06 de Novembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0081110-95.2012.8.26.0100  A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan, Juíza de Direito da 1ºVC do Foro da Capital– S/P. Faz Saber a Omar Muradi, RG Nº 17150 
619, CPF/MF Nº 254.406.088-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$  25.957,96. Referente  às  da taxa de conservação e   
melhoramento do lote 12, da Quadra BZ, do Loteamento Terrras de Santa Cristina–V.   Estando o 
réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 16 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004679-22. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Flavia Bezerra 
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Douglas da Silva Vasconcelos, Brasileiro, RG 
282799904, CPF 216.366.098-21, com endereço à Rua do Passeio, 42, PAV 2 AO 11, Centro, CEP 
20021-290, Rio de Janeiro - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 11.441,15, que deverá ser devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
honorários de 10%(art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2019 

Edital de Citação, Processo Físico Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. Classe Execução de Títulos 
Extrajudicial – Nota Promissória. Exequente: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A, 
Executado: JGF Comércio de Pidos e Revestimentos Ltda-me. Edital de Citação, prazo de 30 dias. 
Processo Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. O(A) MM. Juiz de Direito da 2ºVC, do Foro de Rio Claro, 
Estado de SP. Dr(a) Joelis Fonseca, na forma da lei, etc. Faz saber a(a) JGF Comercio de Pisos e 
Revestimentos Ltda ME, CNPJ 08.233.555/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que lhe 
foi proposta uma ação de de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e 
Fomento Comercial S/A, CNPJ 67.915.785/0001-01, alegando em síntese: que é credora dos 
executados da importância de R$ 215.086,15, Em 20/08/ 2012 (atualizável á época do pagamento) 
representado pelo saldo de nota promissória e que,  sem qualquer justificativa, restou inadimpli d a. 
Valor da nota promoissória (R$ 2.500,00), vencimento á vista, emitida em 21. 05.2010 (fls, 29 dos 
autos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, com o prazo de 30(trinta) dias, pelo qual fica citado da ação, para pagamento, em três (03) 
dias, sob débito apresentado, ou seja, R$ 215.086,15 (duzentos e quinze mil, oienta e seis reais e 
quinze centavos) em 20/08/2012 (atualizável á epoca do pagamento), e seus  devidos acréscimos 
legais, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastarem para a quarantia do débito, podendo, 
ainda, oferecer embargos no prazo de quinze (15) dias, ficando fixos os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o débito e, e, caso de pagamento ao prazo assinado, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo de embargos, rexonhe cendo o crédito do exequente, o 
executado, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários, 
poderá requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao Mês, o não pagamento de qualquer das 
prestações implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao 
executado a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não paga, vedada a 
oposição de embargos. Referido edital será publicado e afixado na forma da lei. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, em caso em que lhe será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Rio Claro, aos 19 de Agostode 2019 

Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc. 0063426-16.2019.8.26.0100.  O Dr. SANG DUK KIM, 
Juiz de Direito da  7ª VC do Foro da Capital– S/P.  Faz Saber a   Bianca Boemer Fabbri RG Nº 
32.241.361-8, CPF Nº 334.695.948.13, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de 
Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 13.564,76 que deverá ser devidamente atualizado até a data 
do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP 11 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0216284-13.2011.8.26.0100. O (A) MM. Juiz (a) de direito da 
31ºVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da lei, 
etc. Faz saber  a(o) Juscelino Duarte de Oliveira, RG MG Nº 16.150.294, CPF/MF Nº 083.652.736 -
40, que  V.A–RS,  C. E. A. E. S/A  ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Per 
das de Danos Materiais e Morais pelos motivos especificado nos autos. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e pub. na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de Prazo do Edital 20 dias. Processo Nº 0011815-24.2019.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Amaro Ferreira Dos Santos, CPF/MF SOB Nº 722.041.417-
04, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$31.693,05, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2020. 
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Desde 1º de janeiro 
deste ano, algumas 
mudanças no Simples 
Nacional 2020 
começaram a valer, 
estabeleceram duas 
mudanças importantes 
e que os novos 
empreendedores devem 
ficar atentos

Prazo para opção
O prazo para ingressar no 

Simples Nacional passou a 
ser de apenas 60 dias, con-
tando a partir da data de 
emissão no CNPJ. Logo, 
assim que abrir a empresa, 
o empreendedor deve 
contratar um contador 
qualificado para lhe 
ajudar com o enquadra-
mento do regime, sendo 
que a inscrição municipal 
e estadual continua com o 
prazo de 30 dias.

Abrangência para de-
senvolvimento de pro-
gramas de computação

Antigamente as empresas 
que atuam em desenvol-
vimento de programas só 
podiam aderir ao Simples 
Nacional se as atividades 
fossem realizadas no estabe-
lecimento do prestador de 
serviço. Agora, o prestador 
poderá optar pelo regime in-
dependentemente do local  
onde o serviço for realizado.

Atividades do MEI
Algumas atividades foram 

excluídas do MEI. Entre 
elas: produção musical; 
treinamento, astrólogo(a) 
independente, cantor(a)/
músico(a) independente, 
produção musical, disc 
jockey (dj) ou video jo-
ckey (vj) independente, 
atividades de sonorização 
e de iluminação, esteticista 
independente, atividades de 
estética e outros serviços 
de cuidados com a beleza, 
humorista e contador de 
histórias independente.

Além dessas, há outras 
atividades, como: produção 
teatral, instrutor(a) de arte 
e cultura em geral inde-
pendente, ensino de arte e 
cultura não especificado an-
teriormente, instrutor(a) de 
artes cênicas independente, 
ensino de artes cênicas, 
exceto dança, instrutor(a) 
de cursos gerenciais inde-
pendente, treinamento em 
desenvolvimento profissio-
nal e gerencial, instrutor(a) 
de cursos preparatórios 
independente, cursos pre-
paratórios para concursos, 
instrutor(a) de idiomas 
independente, ensino de 
idiomas, instrutor(a) de 
informática independente, 
treinamento em informá-
tica, instrutor(a) de mú-
sica independente, ensino 
de música, professor(a) 
particular independente 
proprietário(a) de bar e 
congêneres, com entreteni-
mento, independente, bares 
e outros estabelecimentos 
especializados em servir be-
bidas, com entretenimento.

Agendamento
A Resolução CGSN nº 

147/2019 revogou o artigo 
7º da Resolução CGSN 
nº 140/2018, excluindo a 
possibilidade de realizar 
agendamento da opção pelo 
Simples Nacional. Em nota, 
a secretaria-executiva do 
comitê gestor do simples 
nacional, explica que “uma 
empresa constituída que 
pretende optar pelo Simples 
Nacional (ou mesmo pelo 
Simei) somente poderá fa-
zer a solicitação no mês de 
janeiro do ano que deseja ser 
optante, produzindo efeitos 

a partir do primeiro dia do 
ano calendário da opção”.

Existem inúmeras van-
tagens na adesão  ao 
Simples Nacional, como 
a Simplificação de paga-
mento de impostos, pois o 
regime unifica o pagamento 
de impostos municipais, 
estaduais e federais. O 
empreendedor pagará oito 
tributos em apenas uma 
guia, não  correndo o risco  
de ficar em débito com o 
governo e ainda simplifi-
cando a realização do seu 
planejamento tributário. 

O enquadramento do re-
gime serve ainda como fator 
de desempate no processo de 
licitação governamental. Ou 
seja, quando uma empresa, 
que tem regime Simples 
Nacional, concorre com ou-
tra empresa, que tem outro 
regime, e fica empatada, o 
Simples Nacional pode se tor-
nar um ponto de desempate.

Por fim, as empresas que 
optam pelo Simples Na-
cional ficam dispensadas 
de contribuir com os 20% 
do INSS Patronal, na 
Folha de Pagamento, 
reduzindo portanto, seus 
custos trabalhistas.

Para abrir uma empre-
sa, deve o empreendedor 
reunir os documentos, 
contratar um contador de 
confiança para que ele possa 
realizar a abertura junto 
com os órgãos competentes.

Imperioso ainda ressaltar 
que assim que aberta sua 
empresa, imprescindível 
manter os registros, livros 
e documentos organizados, 
Isso porque,  caso a empresa 
não apresente à fiscaliza-
ção livros, documentos, 
informações sobre bens e 
movimentação financeira 
quando notificada por au-
toridade fiscal, tal omissão 
pode causar a exclusão de 
ofício da empresa optante 
pelo Simples Nacional, 
conforme dispõe o inciso II 
do Art. 29 da Lei Comple-
mentar nº 123/2006:

II – for oferecido embara-
ço à fiscalização, caracte-
rizado pela negativa não 
justificada de exibição 
de livros e documentos a 
que estiverem obrigadas, 
bem como pelo não forne-
cimento de informações 
sobre bens, movimentação 
financeira, negócio ou 
atividade que estiverem 
intimadas a apresentar, e 
nas demais hipóteses que 
autorizam a requisição de 
auxílio da força pública;

O parágrafo primeiro do 
mesmo artigo determina 
ainda que tal exclusão 
produzirá efeitos a partir 
do próprio mês em que in-
corridas, impedindo a opção 
pelo regime diferenciado e 
favorecido desta Lei Com-
plementar pelos próximos 
3 (três) anos-calendário 
seguintes.

A partir da data da ciên-
cia da exclusão do Simples 
Nacional, a empresa afetada 
terá o prazo de trinta dias 
para manifestar sua in-
conformidade com tal Ato, 
por escrito, à Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de 
Julgamento de sua jurisdi-
ção, assegurado, portanto, 
o contraditório e a ampla 
defesa.

Portanto, você empreen-
dedor, contrate um conta-
dor de confiança para lhe 
ajudar a gerir seu negócio.

Eduardo Moisés

Simples 
Nacional 

2020

“A gente construiu 
uma molécula in-
teressante, que 

é um poliol, que são muito 
utilizados para fazer alguns 
tipos de plásticos”, explicou 
o pesquisador.

A substância é, segundo 
Burtoloso, semelhante a 
usada para elaborar plásticos 
como os usados em painel 
de carro ou alguns tipos de 
espuma dura. Para testar as 
possibilidades de uso práti-
co, no entanto, o pesquisador 
está buscando parcerias com 
a indústria. “É um trabalho 
que está bem no início, eu 
estou tentando firmar parce-
rias para a construção desse 
tipo de material”, disse.

O trabalho busca alternati-
vas ao petróleo na fabricação 
desse tipo de material. “Ao 
invés da gente construir mo-
léculas de fontes de carbono, 

Professor Antonio Burtoloso pesquisa derivado do bagaço de 
cana para produção de plásticos.

A água de coco é uma das bebidas 
mais características do País e, seja a 
opção natural na praia ou a versão 
industrializada no conforto de casa, 
o brasileiro tem incluído cada vez 
mais a bebida em suas escolhas de 
consumo. Entre novembro de 2018 e 
novembro de 2019, o produto ganhou 
mais de 2,5 pontos de penetração no 
mercado nacional, o que significa que 
mais de 1,5 milhões de lares passaram 
a comprar água de coco, aponta a 
Kantar, líder global em dados, insights 
e consultoria.  

Para consumo fora de casa, os bra-
sileiros desembolsam, em média, R$ 
11,41 por uma unidade da bebida, 
valor 64% maior do que quando é 
comprada para consumo in home. 
Nas ruas, a classe AB é a que mais 
pede água de coco, especialmente no 
comércio ambulante e em barracas 
de praia. O perfil deste consumidor é 
formado também por 57% de mulhe-
res, 48% com mais de 50 anos e 60% 

que consomem sozinhos. As embala-
gens menores (200ml) são bastante 
populares com este público, mas as 
opções de mais de 300ml também 
têm ganhado espaço. 

Já quando a água de coco vai pa-
rar nos carrinhos para consumo em 
casa, o perfil é diferente. O valor 
gasto por unidade é, em média, de 
R$ 7,35 e os atacarejos são o canal 
de destaque. A classe AB1 lidera as 
compras, assim como famílias pe-
quenas com uma ou duas pessoas e 
que priorizam embalagens maiores 
de 331ml ou 1L. “Neste caso, a busca 
por saudabilidade é o principal fator 
para a escolha da bebida dentro de 
casa, enquanto fora dos lares o sabor 
é a principal motivação”, analisa Gio-
vanna Fischer, Diretora de Marketing 
e Insights da Kantar. 

A já popular bebida ganha ainda 
mais força durante o verão. No inte-
rior de São Paulo, o volume de água de 
coco vendida cresceu 35% no verão de 

2019 em relação ao inverno do mes-
mo ano para consumo dentro do lar. 
Na Grande Rio de Janeiro, o número 
aumentou em 32% e, na Grande São 
Paulo, 27%. Quando considerado o 
consumo fora de casa, os consumido-
res do Rio de Janeiro não abrem mão 
deste tipo de refresco nos dias mais 
quentes. No verão passado, o volume 
consumido out of home expandiu 
44% no estado, 33% na região Sul e 
32% em São Paulo em comparação 
aos meses mais frios do ano. 

Além do sabor e da saudabilida-
de, o crescimento da água de coco 
no mercado nacional está alinhado 
também com a priorização dos gastos 
durante a crise. Cada vez mais, as 
famílias elegem com cuidado os bens 
de consumo massivo (FMCG) que vão 
parar na despensa e as bebidas, seja 
ainda por praticidade e indulgência, 
têm ganhado espaço neste cenário.

Fonte e mais  informações: (www.
kantar.com/worldpanel).

Bagaço de cana pode substituir 
petróleo na fabricação de plásticos
A USP desenvolveu um composto derivado do bagaço de cana que pode substituir o petróleo na fabricação 
de plásticos. A pesquisa é do professor do Instituto de Química de São Carlos, Antonio Burtoloso

cana-de-açúcar na safra 
2015/16. É necessário ain-
da um grande período de 
desenvolvimento para que 
a molécula possa chegar ao 
mercado na forma de ma-
teriais acabados. “Eu não 
veria algo desse tipo virar um 
produto para o consumidor 
antes de cinco anos”, estima 
Burtoloso.

Apenas após os testes 
industriais será possível 
determinar os custos para a 
produção em escala de ma-
teriais derivados da nova mo-
lécula ou o tempo para que 
esses itens se decomporem 
quando descartados. “Uma 
vez demonstrado que esse 
material é interessante como 
substituto dos plásticos atu-
ais, teria que ser feito todo 
o estudo de degradação”, 
explica o pesquisador sobre 
as etapas do trabalho.
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que não são renováveis, 
como é o caso hoje em dia, 
em que quase 100% vem 
do petróleo, o que a gente 
fez foi usar outra fonte de 
carbono, que é a biomassa”, 
resume sobre os objetivos 
da pesquisa. Os resultados 

foram publicados na revista 
científica britânica Green 
Chemistry.

A matéria-prima investi-
gada no estudo existe em 
abundância no país. O Brasil 
gerou cerca de 166 milhões 
de toneladas de bagaço de 

Industrializada ou natural, água de coco cresce no mercado
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: JANDERSON BASTOS DE MACEDO, profissão: atendente, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz Prestes de Macedo e de Noemia 
Bastos de Macedo. A pretendente: MAYARA RODRIGUES DE DEUS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
19/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro de Deus e de 
Neusa Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: EUVALDO ROBERTO ALVARENGA, profissão: agente de apoio, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ruy Brasileiro Alvarenga e de Diana 
Derci de Souza Alvarenga. A pretendente: MARIA APARECIDA DE MÉLO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santana de Parnaíba, SP, data-nascimento: 
05/12/1958, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Casusa de Melo e 
de Maria Ferreira de Melo.

O pretendente: ILTON ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO, profissão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clodoaldo Alves Nascimento e de 
Ana Paula Silva de Lima. A pretendente: RAFAELA DE FÁTIMA COSTA CORREIA, 
profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 
13/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro dos Santos 
Correia e de Eliene Paulina Costa.

O pretendente: FERNANDO APOLINARIO RIBEIRO, profissão: supervisor do metrô, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/10/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio de Souza Ribeiro e de Maura 
Maria Ricardo Apolinario. A pretendente: ANA QUENIA DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cosme Ramos dos Santos e de 
Ivonete Nunes Ribeiro.

O pretendente: HYGOR PINHEIRO ANDENA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Tais Pinheiro Andena. A pretendente: CAMILA 
DANIELE FERREIRA BATISTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Roberto Lopes Batista e de Claudia Maria Ferreira de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA DA SILVA, profissão: vidraceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ferreira da Silva e de Maria Irenilda Ferreira 
da Silva. A pretendente: REGINA BRITO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos e de Maria Aparecida Brito 
dos Santos.

O pretendente: FABRICIO SILVA DOS REIS, profissão: ajudante de estamparia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reinaldo dos Reis e de Solange Maria da Silva. 
A pretendente: ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fernando da Silva e de Rosemeire Rodrigues 
Ferreira.

O pretendente: ALESSANDRO BRUNELLA DA SILVA, profissão: aux. de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Paulo da Silva e de Thereza 
Conceição Brunella da Silva. A pretendente: RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO DE 
ASSIS, profissão: escriturária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Rodrigues de Assis e de Valdemira Maria da Conceição de Assis.

O pretendente: EUCLIDES RAFAEL DO NASCIMENTO DOMINGOS, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/03/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Domingos 
e de Rosineide do Nascimento. O pretendente: KLEITON FERRAZ DE LIRA, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Raimundo de 
Lira e de Valquiria Ferraz.

O pretendente: IGOR YARROSZ OLIVEIRA, profissão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/05/1989, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de José Izidorio de Oliveira e de Anella Adelaide 
Yarrosz de Lima Oliveira. A pretendente: JESSICA ALVES BARBOSA, profissão: 
técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edisio Jose Barbosa e 
de Ione Alves Viana da Costa Barbosa.

O pretendente: ERISVALDO AMORIM DE AZEVEDO, profissão: aux. de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Novo Mundo, BA, data-nascimento: 30/09/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Laudislau Aranha de Azevedo e de 
Elza Amorim de Azevedo. A pretendente: ELENAR GONÇALVES DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Povoado de Palmeirinha-Miguel Calmon, 
BA, data-nascimento: 02/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Esmeraldo Alves da Silva e de Estelita Gonçalves da Silva.

O pretendente: FRANTZDY DUBOIS, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Carrefour - Haiti, data-nascimento: 05/08/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Vital Dubois e de Ersule Metellus. A pretendente: ERLANDE 
MOISE, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Carrefour - Haiti, 
data-nascimento: 04/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Magloire Moise e de Emmanuella Petit.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS RIBEIRO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vanderlei dos Santos Ribeiro e 
de Zenaide Maria dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINE RODRIGUES DE 
PAULA FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 18/07/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Edeilson Fernandes Pereira e de Cristiane Rodrigues 
de Paula.

O pretendente: JEFFERSON INALDO AGOSTINHO, profissão: instalador de adesivo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Inaldo Agostinho e de Maria 
Aurilene Targino. A pretendente: ALLINE LISBOA SANTOS, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ariomar Santos e de Evanice Lisboa 
Santos.

O pretendente: WESLEY ALVES BARBOSA, profissão: operário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eliezer Alves Moreira e de Claudia 
Aparecida Barbosa. A pretendente: SIMONE SANTOS CARDOSO, profissão: 
podologa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eleida Santos 
Cardoso.

O pretendente: WILLIAM SOUZA DA SILVA JUNIOR, profissão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de William Souza da Silva e de Isabel 
Cristina Feliciano. A pretendente: PAULA CRISTINA LIMA SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Glodualdo Freire da Silva e de 
Margarete Maria de Lima Silva.

O pretendente: PETRUCIO BRAZ DA SILVA JÚNIOR, profissão: vigilante patrimonial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Petrucio Braz da Silva e de Raimunda 
Braz da Silva. A pretendente: VALÉRIA TAVARES SILVA, profissão:, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Osvaldo Cruz, SP, data-nascimento: 23/06/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio da Silva e de Zenolina Tavares da 
Silva.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA LINO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcio Lucas Lino e de Maria Aparecida da Silva. 
A pretendente: JÉSSICA MACHADO DOS SANTOS, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/08/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Bruno dos Santos e de Miranda 
Machado dos Santos.

O pretendente: HONORATO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, profissão: supervisor 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
10/01/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Honorato Pereira da 
Silva e de Gilda Lelis da Silva. A pretendente: ROBERTA MONTENEGRO SUZANO, 
profissão:, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudionor Montenegro 
Suzano e de Sonia Regina Suzano.

O pretendente: DANYEL DA SILVA GONÇALVES, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Nivaldo Gonçalves e de Maria Jose da 
Silva Gonçalves. A pretendente: MARIA EDUARDA DA SILVA VICENTE, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clodoaldo Vicente e de Sandra Maria 
da Silva Vicente.

O pretendente: LEANDRO LIMA FERREIRA, profissão: analista de recursos humanos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elias Ferreira Neto e de Adriana 
Farias Lima Ferreira. A pretendente: BRUNA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS, 
profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberval 
Felix dos Santos Junior e de Maria Selma Barbosa.

O pretendente: KERLYN HIFUMI, profissão: desenvolvedor junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Manabu Hifumi e de Harumi Hifumi. 
A pretendente: THAMIRES DE SOUZA SOARES, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 02/04/1992, 
residente e domiciliada em Osasco, SP, filha de Airton Soares e de Ednalva de 
Souza Silva Soares.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/06/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vanildo da Silva e de Dilma Souza Ferreira 
da Silva. A pretendente: CARINE DA SILVA MENEZES, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/09/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivan Souza de Menezes 
e de Antonia Tome da Silva Menezes.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DA SILVA, profissão: enc. de depósito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 24/05/1993, residente 
e domiciliado em Barueri, SP, filho de José Elenildo da Silva e de Maria Dalva da 
Silva. A pretendente: BRUNA NUNES DE SOUSA, profissão: arrematadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Bosco Pereira de Sousa e de Francisca 
Aparecida Nunes de Sousa.

O pretendente: GABRIEL LONGO DA SILVA, profissão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Maurilio Gabriel da Silva e de Sueli Regina Longo Silva. 
A pretendente: NATALIA PANTA SILVA, profissão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/12/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Claudinei de Araujo Silva e de Alexsandra Panta e Silva Araujo.

O pretendente: MURILO PIRES DE ABREU, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo de Abreu e de Vanessa Regina Pires de Abreu. 
A pretendente: ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA VENANCIO, profissão: designer 
gráfico, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 20/10/1994, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Geraldo Venancio e de Edna 
Aparecida da Silva Venancio.

O pretendente: EVERSON FEITOSA DOS SANTOS, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson dos Santos e de Maria Edileuza Feitosa da 
Silva. A pretendente: FERNANDA FERREIRA SAMPAIO, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vivaldo Sampaio Sobrinho e de Maria Jose da 
Silva Ferreira Sampaio.

O pretendente: PHILIP MAGALHÃES LIMA, profissão: op. de câmbio e investimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo Amaro, SP, data-nascimento: 22/06/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Flavio de Lima e de Irany Amorim 
de Magalhães Lima. A pretendente: BIANCA TAVARES DA SILVA BACEGA, profissão: 
professora de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco 
Carlos Bacega e de Maria Salete Tavares da Silva Bacega.

O pretendente: IVO GONÇALVES DOS SANTOS, profissão: auxiliar de desenhista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Divaldo Gonçalves dos 
Santos e de Janete da Silva Santos. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS SILVA, 
profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/02/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helço de 
Oliveira Silva e de Rosenilda Fernandes dos Santos Silva.

O pretendente: THIAGO DE ARAUJO BARROS, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Givanildo da Silva Barros e de Maria 
Aparecida Alves de Araujo. A pretendente: GABRIELE PEREIRA DUTRA, profissão: 
aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Paulo Dutra e de 
Araci Pereira Dutra.

O pretendente: ALEX AFONSO ALVES, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Ari Alves e de Juraci Belizario. A pretendente: ALINE 
GONÇALVES DE AGUIAR, profissão: operadora de vendas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Edna Gonçalves de Aguiar.

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA PECIM, profissão: mecânico de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/06/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdecir Belmonte Pecim e de Francinilza 
Oliveira Pecim. A pretendente: MAYARA BARROS RODRIGUES BIRKMAN, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Birkman e de 
Telma Barros Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL MARTINS FIRMINO, profissão: atendente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ney Judson de Jesus Firmino e de Elaine Cristina 
da Silva Martins. A pretendente: ARYANE LETICIA VIDAL DOS SANTOS, profissão: 
auxiliar de backoffice, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
02/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Andrea Rodrigues dos 
Santos.

O pretendente: JANDERSON MANOEL ARAGÃO DE OLIVEIRA, profissão: contador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Admilson Cerqueira de Oliveira e 
de Juvenice de Souza Aragão Oliveira. A pretendente: ALINE CRISTINA DE LIMA, 
profissão: gestora de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Maria Helena de Lima.

O pretendente: ÉMERSON ROCHA DE ABREU, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Caetano Mariano de Abreu e de Uquena Rocha 
de Abreu. A pretendente: RENATA DE SOUSA NETO, profissão: gerente comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/06/1983, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Rodrigues Neto e de Maria de 
Lourdes Sousa Neto.

O pretendente: JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, profissão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 05/06/1960, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lourival Barbosa Dias e de Atelvina Gonçalves 
dos Santos. A pretendente: ANA MARIA DA SILVA MOTA, profissão: manicure, estado 
civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
20/12/1954, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Gomes da Silva e 
de Paulina de Magalhães.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, profissão: 
bartender, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/04/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Ferreira do 
Nascimento e de Maria Betanha de Sousa Miranda. A pretendente: MAYRA ARIADNE 
CAVALHEIRO FERREIRA, profissão: bartender, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Ilton Gomes Ferreira e de Sandra Regina Cavalheiro.

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 
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Vinte minutos de ca-
minhada por dia, por 
exemplo, são reco-

mendados pela Sociedade 
Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC). No último 
dia 4, foi comemorado o 
Dia Mundial de Combate ao 
Câncer. A data foi instituída 
em 2008 pela União Inter-
nacional Contra o Câncer 
(UICC), para aumentar a 
conscientização sobre a 
doença e estimular a pre-
servação. 

“A prática de atividade fí-
sica melhora a imunidade do 
corpo e reduz a produção de 
mediadores inflamatórios, 
fenômenos que minimizam 
as mudanças celulares e, 
consequentemente, os ris-
cos de desenvolvimento da 
doença. Estudos mostram 
que a atividade física regu-
lar reduz de fato o risco de 

Vinte minutos de caminhada por dia 
ajudam a prevenir a doença.

Combate ao Câncer: médicos 
recomendam atividade física

O hábito de realizar atividade física faz diferença na prevenção do câncer. Não é preciso frequentar 
academia ou procurar um esporte de impacto ou grande esforço físico

mo de bebidas alcoólicas”. 
Apesar de recomendações 
simples, a SBOC encontra 
dificuldade para que as pes-
soas mudem suas rotinas e 
adotem comportamentos 
mais saudáveis. 

“Ao contrário do caso do 
cigarro, em que a relação 
com o câncer de pulmão é 
direta, os impactos do estilo 
de vida na saúde são pouco 
palpáveis para a maioria 
das pessoas, pois é muito 
difícil dizer com precisão o 
que originou o tumor; se foi 
o consumo de álcool ou de 
carnes processadas”. Em 
pesquisa feita pela SBOC em 
2017, com 1.500 pessoas em 
todo o país, metade declarou 
que não faz exercício físico. 
Uma em cada quatro pessoas 
entrevistadas não vê a obe-
sidade como problema re-
lacionado ao câncer (ABr).

desenvolvimento de câncer 
de mama, cólon e endomé-
trio”, explica o oncologista 
Duílio Rocha Filho, ligado 
à SBOC.

Segundo nota distribuída 
pela sociedade médica à 
imprensa, 30% a 50% dos 

casos de câncer podem 
ser prevenidos a partir de 
mudanças no estilo de vida: 
além de praticar atividade 
física, “não fumar, preferir 
alimentos naturais, manter 
uma dieta equilibrada, se 
vacinar e reduzir o consu-
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A montadora italiana Ferrari 
bateu novo recorde de fatura-
mento e produção em 2019, 
confirmando a sequência 
positiva desde que se separou 
da Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA), no início de 2016. 

Segundo balanço divulga-
do, a empresa de Maranello 
fechou o ano passado com 
3,8 bilhões de euros em re-
ceitas líquidas (+10,1%) e 
10.131 carros entregues, um 
crescimento de 880 unidades 
(9,5%) na comparação com 
2018.

Esse foi o quarto ano se-
guido em que a Ferrari bateu 
recorde de faturamento e 
produção. Já o lucro líquido 
foi de 699 milhões de euros, 
uma redução de 11% em 
relação a 2018. A expansão 
das receitas foi puxada pelo 
aumento de 11,2% nas ven-

das de modelos oito cilindros 
(V8). A montadora cresceu 
sobretudo na China conti-
nental, Hong Kong e Taiwan 
(+20,3%), na Europa, Orien-
te Médio e África (+15,8%) 
e na Ásia-Pacífico (+12,9%). 
Já seu faturamento nas Amé-
ricas caiu 3,3%.

A Ferrari lançou cinco 
modelos em 2019 e levará ao 
mercado dois novos carros 
em 2020. “Após um 2019 de 
transição, 2020 será um ano 
de consolidação”, disse o CEO 
da montadora, Louis Camille-
ri, durante uma conferência 
com analistas. Segundo o 
executivo, o ano será “crucial” 
também na Fórmula 1. “Nos-
sa ambição, como sempre, é 
tentar vencer, então continu-
aremos investindo em nossa 
infraestrutura e em tecnolo-
gias”, acrescentou (ANSA)

Apresentação da Ferrari Roma, em novembro de 2019.

Ferrari bate novo 
recorde de faturamento 

e produção
ANSA

www.netjen.com.br

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

confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171
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