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Aula modelo sobre marketing digital

@No dia 15 (sábado), às 9h, na IBE Conveniada FGV, 
acontecerá uma aula modelo do MBA em Marketing e 

Inteligência de Negócios Digitais. O tema será “Marketing 
Digital: o que é, como fazer e por que utilizar?”. O evento é 
gratuito e aberto ao público. A aula modelo será conduzida 
por Estevão Rizzo, professor de Marketing e Branding, 
com foco em estratégia digital, em diversos cursos de 
pós-graduação e extensão do país. Na ocasião, Rizzo irá 
abordar temas como tamanho e relevância do marketing 
digital na composição do mix de marketing; mudanças na 
percepção de público alvo e criação de buyer personas; a 
importância da jornada do consumidor para o planejamen-
to digital; uso de funil de vendas; lifetime value (LTV) e 
custo de aquisição de cliente (CAC) para determinação de 
investimentos em marketing (https://conteudo.ibe.edu.br/
aula-modelo-2020-mba-em-marketing-e-inteligencias-de-
-negocios-digitais).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Aventura na Europa
O desafio é atravessar quatro países europeus com seus ami-

gos, sem dinheiro no bolso, durante uma semana e realizando 
tarefas. Até segunda-feira (17), estão abertas as inscrições para 
o Red Bull Can You Make It? 2020. O evento convida estudantes 
criativos de todo o mundo para mostrar suas habilidades de 
negociação e conhecer o mundo. Nesse desafio, as equipes 
campeãs de cada país precisam chegar até Berlim usando ape-
nas latas de Red Bull como moeda de troca. É preciso criar um 
vídeo de até um minuto explicando por que sua equipe deve 
ser escolhida e enviá-lo para (www.redbullcanyoumakeit.com).  

  Leia a coluna completa na página 3

DIMOB - Declaração 
de Informações 
sobre Atividades 
Imobiliárias à 
Receita Federal

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 4

O uso de tecnologias 
emergentes dentro das 
empresas está crescendo 
em todo o mundo, mas 
muitos negócios ainda 
enfrentam dificuldade 
para aproveitar seus 
benefícios

É o que afirma a pesquisa 
Global CIO Survey 2019, 

realizada pela Logicalis, 
empresa global de soluções 
e serviços de tecnologia da 
informação e comunicação. 
O estudo, que entrevistou 
888 CIOs de diversos pa-
íses, mostra que 61% dos 
negócios já estão usando 
tecnologias de Internet das 
Coisas (IoT), mas apenas 
9% deles estão percebendo 
as vantagens. 

A pesquisa revela que as 
tecnologias de IoT estão 
cada vez mais populares nas 
organizações e seu uso cres-
ceu 15% no último ano. Os 
resultados também revelam 
que as organizações utilizam 
essas tecnologias para me-
lhorar diferentes processos 
de negócio, sendo os mais 
comuns a criação de novos 
produtos ou serviços (26%), 
aumentar a eficiência ope-
racional (23%) e aprimorar 
produtos existentes (22%). 
Os dados mostram ainda que 
41% das empresas também 
usam Inteligência Artificial 
(AI), o dobro do último 
estudo (19%). 

Além disso, menos de 
um em cada dez (9%) dos 
entrevistados acredita que 
sua organização compre-
ende com eficiência as van-
tagens das tecnologias de 
AI, enquanto 38% acredita 
que a organização não está 
obtendo êxito. As áreas em 
que as empresas veem mais 
sucesso na aplicação das tec-
nologias de AI são marketing 
e vendas (24%), tecnologia 
da informação (28%), e 
segurança da informação e 
compliance (23%). 

O CEO da Logicalis, Mark 
Rogers, afirma que “é ótimo 
ver tecnologias emergentes 
como AI e IoT ganhando tan-

Função relativamente nova no espaço empresarial, o CDO exerce um 
papel determinante para que a empresa abrace tendências inovadoras. 
Apesar do pouco tempo de participação no mercado (cerca de 10 anos 
desde que o conceito começou a ser trabalhado), o Chief Data Officer, 
ou apenas CDO, tem se mostrado fundamental para as companhias que 
desejam aplicar medidas práticas e consequentes da Transformação 
Digital, sendo indispensável em termos de gestão tecnológica.   

Chief Data Officer

A inovação por novas profissões vem surgindo constantemente, 
abrangendo pessoas de diversas idades e profissões, desde os 20 anos 
até os 60 anos, por exemplo. O mercado financeiro não fica de fora e 
está entre as novas profissões que estão no radar daqueles que buscam 
novidades no mercado de trabalho. O trade, como é conhecido quando 
se compra e vende ações no mesmo dia ou num curto espaço de tempo, 
vem ganhando os holofotes. Com isso, surgem também diversas espe-
cializações para viver da bolsa de valores, já que, como qualquer outra 
profissão, é necessário conhecimento e prática.   

Profissionalização de traders

Normas cambiais e fiscais, alfândega, negociações em inglês. Tudo isso 
pode assustar o pequeno empreendedor quanto aos custos e processos 
para importar insumos ou exportar seus produtos. A boa notícia é que, 
nos últimos anos, os trâmites burocráticos do comércio exterior ficaram 
mais simples. Em especial, com o Acordo de Facilitação do Comércio, da 
OMC, que sugere procedimentos mais simplificados, o Brasil adotou o 
conceito de single window (janela única): toda a informação fica reunida 
em um único portal (portalunico.siscomex.gov.br).   

Dicas para importar/exportar

mindandi/Freepik

Empresas têm dificuldade em notar os 
benefícios de tecnologias emergentes 

ta popularidade. Mas, apesar 
do crescimento no uso de AI, 
as empresas ainda estão in-
seguras sobre os benefícios 
dela para os negócios. Essas 
tecnologias têm potencial de 
diminuir as lacunas entre os 
dados de consumidores e 
insights práticos, gerando 
uma vantagem competitiva 
forte para as empresas que 
investem nelas. Por outro 
lado, as organizações que 
não abraçarem essas tecno-
logias e a transformação di-
gital terão muita dificuldade 
para se manter competitivas 
no mundo moderno”. 

“Contudo, os resultados 
mostram que as organiza-

ções ainda não estão pre-
paradas para compreender 
e aproveitar totalmente os 
benefícios oferecidos por 
tais tecnologias. Navegar 
no complexo cenário delas 
pode ser desafiador para o 
CIO e difícil de gerenciar. O 
segredo está em desenvolver 
indicadores de desempenho 
que limitem o foco e incen-
tivem a ampla participação 
da empresa. Contar com o 
apoio de terceiros também 
pode simplificar o processo 
de transformação digital 
e ajudar as organizações a 
aproveitarem ao máximo as 
mais modernas tecnologias” 
(AI/Logicalis no Brasil).
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Red Bull/Divulgação

ijeab/Freepik

As tecnologias de 
IoT estão cada vez 
mais populares e 
seu uso cresceu 
15% no último 
ano.

COM INCENTIvOs A OMIE AjuDA O CONTADOR 
A sE ADEQuAR à ERA DIgITAL     Leia na página 6

Inovação

vacina em ratos
Uma equipe de pesquisadores 

britânicos anunciou ontem (11) que 
está testando em ratos uma vacina 
contra o novo coronavírus e espera 
concluir a experiência até o fim do 
ano. “Acabamos de injetar em ratos 
a vacina que criamos a partir de 
bactérias e esperamos, nas próximas 
semanas, determinar a reação nos 
ratos, no seu sangue, a sua resposta 
em termos de anticorpos contra o 
coronavírus”, disse um dos pesqui-
sadores à agência France-Presse.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/com-incentivos-a-omie-ajuda-o-contador-a-se-adequar-a-era-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cresce-30-a-busca-por-profissionais-no-mercado-financeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-importantes-para-comecar-a-importar-ou-exportar-com-seguranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-cdo-pode-trazer-um-olhar-estrategico-para-sua-empresa/
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OpiniãO

O retrocesso 
anunciado

Durante longo 
período não havia 
partidos políticos, só 
a Igreja e os reis. As 
regiões descobertas se 
tornaram colônias. 
Os feudos foram 
aglutinados e 
transformados em 
Estados 

Surgiram os partidos, as 
eleições e os eleitores 
foram mobilizados 

para fazer sua escolha no 
circo eleitoral. Eleita, a 
classe política queria mais 
e mais. O mundo globaliza-
do está descontente com 
a classe política. Surge o 
Estado com partido único 
responsável pela escolha 
dos gestores e pelo relacio-
namento econômico com 
os demais países visando 
o melhor resultado. Diante 
da precariedade da econo-
mia, os eleitores estão se 
voltando para os líderes 
que apregoam a volta ao 
nacionalismo.

Nos anos 1980, os Estados 
Unidos elevaram a taxa de 
juros a 20% ao ano. Países 
atrasados, como o Brasil, 
que se endividaram na déca-
da de 1970 com juros baixos 
contratados com taxa flutu-
ante, caíram na armadilha 
e perderam o rumo. Juros 
compostos a 20% em dólar é 
um desastre. O Brasil sangra 
até hoje, e seus gestores, 
desde Sarney, não tiveram 
dúvidas em priorizar inte-
resse próprios, deixando o 
país de lado.

O economista Delfim Net-
to explica a grande mudança 
em andamento no trato da 
finança pública: “Um fato 
fundamental é que a polí-
tica monetária iniciada por 
Ilan Goldfajn e continuada 
por Roberto Campos Neto 
(ajudada pelo rigor fiscal) 
nos levou a uma taxa de 
juros e a um ‘risco’ Brasil 
que eliminaram o carry 
trade. É, talvez, a primeira 
vez na nossa história que se 
criaram as condições para 
uma taxa de câmbio flutu-
ante sustentada por forças 
endógenas e não por uma 
taxa real de juros destrutiva 
do nosso setor industrial”.

Trata-se de uma higieni-
zação no rançoso modo de 
administrar juros, câmbio 
e o desequilíbrio fiscal pro-
duzido pela incompetência 
e falta de seriedade. Mas 
urge resolver a questão de 
como aumentar a produção 
e renda, que se arrastam no 
chão por décadas num país 
em que falta tudo. Taxa Selic 
de 4,25%, o estranho é como 
esteve tanto tempo acima 

de 12% a juros compostos. 
Como essa proeza foi con-
seguida? Será porque todo 
o sistema se acha atado às 
dívidas? 

A irresponsabilidade com 
as contas sempre traz re-
sultados desastrosos, e nas 
contas públicas é terrível 
com tantas interferências 
de agentes corruptos. A par-
tir de 2012 caímos de novo 
na armadilha da grande ca-
tástrofe da dívida que hoje 
toda a nação paga e sofre. 
Foi um desatino financeiro, 
um assalto que revelou a co-
biça e o imediatismo geral. 
Temos padecido com a per-
manente irresponsabilidade 
no trato das contas públicas 
e na terrível estrutura mo-
netária e cambial que tem 
favorecido a especulação 
em vez de promover a es-
tabilidade econômica.

Diziam os poetas, na dé-
cada de 1920, que a vida é 
uma celebração do encan-
tamento. Mas o jornalista 
francês Gilles Lapouge diz 
que hoje não é mais assim, 
pois é na Bolsa para onde vai 
todo o dinheiro do mundo, 
cobiçando ganhos mirabo-
lantes, que se contabiliza 
o valor da vida, enquanto 
o resto da economia segue 
para o brejo. Países mal 
geridos pela corrupção e 
incompetência estão re-
trocedendo de degrau em 
degrau ao chamado terceiro 
mundo; ou seja, aos países 
pobres, com falta de preparo 
para a vida, dependentes de 
uma economia voltada para 
a agricultura, pecuária e 
atividade extrativista. 

A desfaçatez com que os 
rios e mananciais têm sido 
manejados mostra bem o 
declínio. No mundo áspero 
no qual vivemos há muitos 
“lobos” vestidos em pele de 
“cordeiro”, ódio disfarçado 
em sorrisos, inveja disfar-
çada em amor e falsidade 
disfarçada em amizade. É 
com a intuição que podere-
mos distinguir os cordeiros 
reais dos falsos. Se o querer, 
voltado para o bem, sempre 
for transformado em ação, a 
melhora geral será possível, 
buscando-se o auto apri-
moramento, observando a 
lei do movimento aplicada 
na grande causa da huma-
nização da vida, através do 
fortalecimento da espiri-
tualidade e da coesão da 
vontade das pessoas para 
irradiar a Luz da Verdade.    

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
www.vidaeaprendizado.com.br e 

www.library.com.br. 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Mitos, verdades e 
entrelinhas sobre o uso 

comercial de drones
Carlos Marcelo Cardoso Fernandes (*) 

e Dane Avanzi (**)

É importante lembrar que a ICAO 
(International Civil Aviation Orga-
nization), organização internacional 

que faz parte da estrutura da ONU e da qual 
o Brasil é um dos membros-fundadores, 
considera os drones como uma aeronave, 
ainda que sem um piloto a bordo. Desta 
forma, aos drones se aplicam, em uso 
profissional, as normas, regras, leis e boas 
práticas internacionais da Aviação Civil, em 
prol da segurança da sociedade e da aviação.

No Brasil, existem três órgãos federais 
responsáveis pela regulamentação das ARP 
(Aeronaves Remotamente Pilotadas), outra 
nomenclatura utilizada para os drones. São 
elas: ANAC, DECEA e ANATEL.

A ANAC (Agência Nacional de Avia-
ção) é a responsável pelos requisitos de 
aeronavegabilidade e dos sistemas da 
aeronave, seu piloto remoto e da estação 
de trabalho de pilotagem. Em resumo, é 
a responsável pelo registro da aeronave 
e dos seus pilotos.  Esse registro possui 
critérios relativos à classe da aeronave e 
sua finalidade, um recurso que garante a 
eficácia e segurança jurídica necessárias à 
operação. Outro ponto importante é que o 
operador fica vinculado à aeronave – em 
casos de desligamento ou transferência do 
usuário para outra função, o cadastro deve 
ser atualizado.

O DECEA (Departamento de Controle 
de Espaço Aéreo) é responsável pelo fluxo 
e controle de aeronaves no espaço aéreo 
brasileiro. Com o avanço da tecnologia dos 
drones, muito em breve o espaço aéreo será 
compartilhado por aeronaves tripuladas e 
não tripuladas. Hoje, isso já acontece em 
ambiente de teste em várias localidades 
do mundo, inclusive no Brasil. Assim, é 
recomendável que todos os voos para uso 
profissional sejam reportados ao DECEA 
e realizados com sua prévia autorização, 
ressalvando as regras específicas de lo-
cais onde o voo não pode ocorrer. Estão 
dispensados de reportar os voos apenas 
os praticantes de aeromodelismo, porque 
estes já possuem locais pré-determinados 
para a prática do esporte.

À ANATEL (Agência Nacional de Teleco-
municações), cabe o controle das frequên-
cias de radiocomunicação que controlam 
os drones. Existe um grupo de frequências 
destinadas mundialmente pela UIT (União 
internacional de Telecomunicações) para 
o enlace entre mesa de operação e aero-
nave. Em casos de perda do enlace de 
telecomunicações, o drone pode passar 
por problemas e, eventualmente, perder o 
controle, com a possibilidade de acidentes 

e incidentes. Desta forma, cabe mencionar 
que alguns drones possuem o certificado 
de homologação da ANATEL e outros não. 
Os que não possuem podem ser homologa-
dos por seus proprietários em um longo e 
complexo formulário online 
que, para ter aderência e 
eficácia, deve ser correta-
mente preenchido.

Outro fator que poucos 
se atentam é sobre a ro-
tina de manutenção dos 
drones. Assim como um 
automóvel possui uma 
rotina de revisão, um dro-
ne necessita dos mesmos 
cuidados, especialmente 
quanto aos itens críticos, 
hélices, baterias e motor. 
A manutenção preventiva 
e corretiva desses itens 
não pode ser negligenciada, 
sob pena de colocar a vida 
de terceiros em risco, além 
de perda total ou parcial da 
aeronave.

Outra exigência legal 
pouco observada é a con-
tratação de seguro para a 
aeronave, desde que cor-
retamente homologada e 
autorizada para aquele voo 
específico, sob pena de não 
pagamento do valor pela se-
guradora em caso de sinistro. Assim como 
o registro na ANAC e a regularização de 
voos no DECEA, o olhar de um especialista 
pode fazer a diferença.

Para gestores e administradores públicos 
em geral, a ANAC concedeu o direto de 

utilização dos drones para fins de apoio 
aos serviços essenciais a coletividade, 
tais como vigilância, resgate, combate ao 
mosquito da dengue, Segurança Pública, 
entre outros. Para tanto, a administração 

pública deve elaborar um 
Plano de Avaliação e Ges-
tão de Riscos Operacionais. 
Tal plano tem por objetivo 
evitar que as regras da 
ANATEL, ANAC e DECEA 
sejam descumpridas, além 
de prevenir e mitigar riscos 
nas operações com drones 
em áreas povoadas.

Ante o exposto, pode-se 
notar que muitas são as 
vantagens da tecnologia dos 
drones, que necessitam ser 
utilizadas com consciência 
e discernimento quando 
seu uso é comercial ou para 
fins de serviço à população. 
Tal conscientização deve 
começar pelo gestor ou 
administrador da entidade, 
que inclusive é responsável 
por todos os atos praticados 
por agentes e colaborado-
res, bem como pelo pelos 
operadores das aeronaves 
que necessitam conhecer o 
mínimo sobre a legislação 
pátria que regulamenta o 
serviço.

(*) Carlos Marcelo Cardoso Fernandes é 
Administrador de Empresas e Coronel Intendente da 

Reserva da FAB.
(**) Dane Avanzi é advogado e Diretor Jurídico no 

Grupo Avanzi.
Ambos são autores do livro “Operação de Drones: 

responsabilidades, deveres e precauções dos 
operadores individuais e empresariais”.

Cada vez mais, os drones são utilizados por empresas e entidades governamentais em todo o mundo 
para os mais diversos tipos de atividades
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News@TI
Vagas de TI abertas

@A Certsys,  integradora de TI responsável por realizar toda 
a jornada tecnológica de Transformação Digital de empre-

sas, anuncia 24 vagas de emprego. Há oportunidades nas áreas 
comercial, de desenvolvimento e de operações. São procurados 
profissionais apaixonados por tecnologia, com habilidade para 
trabalho em equipe, liderança em desafios e aderentes à cultura 
da empresa. Ainda em 2020, a companhia ampliará o número 
de contratações, criando cerca de 200 novas vagas. O fluxo 
de vagas da Certsys é grande, o que também é reflexo de seu 
crescimento exponencial e desenvolvimento no mercado. Em 
um ambiente descontraído e de tecnologia de ponta, a Certsys  
investe em treinamentos, incluindo Programas de Incentivo à 
Certificação (https://jobs.kenoby.com/certsys/).

São Paulo, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

“Assim como um 
automóvel possui 
uma rotina de 
revisão, um drone 
necessita dos 
mesmos cuidados, 
especialmente 
quanto aos itens 
críticos, hélices, 
baterias e motor. 
A manutenção 
preventiva e 
corretiva desses 
itens não pode ser 
negligenciada, sob 
pena de colocar a 
vida de terceiros em 
risco, além de perda 
total ou parcial da 
aeronave.

Santander abre inscrições para 
o 2º The Code Force - Hackathon

O Santander Brasil abre as inscrições 
para a segunda edição do The Code 
Force – Hackathon. A maratona visa 
estimular a criação de novas soluções 
tecnológicas, atendendo aos desafios 
propostos de três empresas do ecossis-
tema Santander: a emDia, de negociação 
online de dívidas; a Pi, plataforma digital 
de investimentos; e SIM, que concede 
crédito com garantia.

Podem participar desenvolvedores, 
designers e especialistas de negócios de 
qualquer lugar do País, e as inscrições 
deverão ser realizadas no site www.
thecodeforce.com.br. O prazo de envio 
dos dados dos interessados é até o dia 
10 de março.

“Estamos disseminando cada vez mais a 
cultura de inovação no Banco. Queremos 
ser uma plataforma financeira que une o 
tech e o humano na busca da eficiência, 
agilidade e a melhor experiência para 
os clientes”, afirma Geraldo Rodrigues, 
diretor de Negócios Digitais do Santander 
Brasil. Além disso, segundo o executivo, 
por meio do The Code Force, o Banco 
quer engajar seus próprios talentos e 
atrair os que estão no mercado.

Warm-up
No último dia de inscrições para o 2º The 

Code Force, 10 de março, será realizado um 
evento de warm-up (aquecimento), aberto 
ao público (inscritos ou não). Na ocasião, 
serão apresentados com mais detalhes os 
objetivos e os desafios do Hackathon, bem 
como as eventuais interfaces de programa-
ção de aplicações (APIs, na sigla em inglês) 
- que serão disponibilizadas para as equipes 
criarem suas soluções. O warm-up será feito 
no 8º andar do Farol Santander, no centro de 
São Paulo, das 19h às 22h e os interessados 
em participar também deverão se inscrever 
no site www.thecodeforce.com.br.

O Hackathon
O The Code Force – Hackathon terá 

início às 8h do dia 21 (sábado) e termi-
nará às 20h de 22 de março (domingo), 
em dois andares do Farol Santander 
(8º e 9º). Até 80 participantes serão 
selecionados e agrupados em equipes 
multidisciplinares, cada uma com cinco 
membros: dois desenvolvedores, dois 
designers e um especialista de negó-
cios. Mentores auxiliarão os participan-
tes durante a maratona nas fases de 
ideação, prototipação e apresentação 
de pitches.

Os desafios propostos são:
 1) emDia: como podemos ajudar os 61 

milhões de brasileiros inadimplentes 
a negociarem suas dívidas, de forma 
simples, humanizada e digital?

 2) Pi: como facilitar a jornada do 
usuário na escolha do investimento 
ideal, de acordo com o seu perfil e 
o seu momento de vida?

 3) SIM: como ajudar o cliente a enten-
der, com mais profundidade, sua 
situação de crédito no mercado e/
ou estimulá-lo a pagar em dia seus 
compromissos?
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O risco da 
descaracterização 

do contrato temporário

O serviço temporário 
é uma modalidade de 
emprego cada vez mais 
comum, mas ainda 
gera dúvidas a respeito 
de suas regras e sua 
respectiva legislação

Em dezembro último, 
conforme pesquisa 
da Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), a estimativa é de 
que seriam gerados cerca de 
103 mil postos de trabalho 
naquele mês referentes à 
contratação temporária, por 
conta das vendas de natal. 

Para entender tal mo-
dalidade, é preciso saber 
que ela se caracteriza pelo 
serviço prestado por uma 
pessoa física contratada por 
uma empresa de trabalho 
temporário, que a coloca à 
disposição de uma empresa 
tomadora de serviços. Desse 
modo, será possível atender 
à necessidade de substitui-
ção transitória de pessoal 
permanente ou à demanda 
complementar de serviços, 
como no caso do comércio 
no mês de dezembro. 

Para ser válido, deverá ha-
ver necessariamente no con-
trato temporário a relação 
contratual entre a empresa 
de trabalho temporário, o 
empregado e a empresa 
tomadora de serviços ou 
cliente, observadas as con-
dições específicas estabele-
cidas em lei. O contrato de 
trabalho temporário deve 
ainda obedecer a critérios 
em questão de prazo, o qual 
o período máximo é de 180 
dias, podendo ser prorroga-
do por mais 90 dias. 

Com a publicação da Lei nº 
13.429/17, que alterou a Lei 
6.019/74, muitas coisas mu-
daram, principalmente sob o 
aspecto da possibilidade do 
contrato de trabalhadores 
temporários para o exercício 
da atividade fim ou atividade 
principal da empresa contra-
tante. Ficou expresso que 
é responsabilidade da em-
presa contratante garantir 
as condições de segurança, 
higiene e salubridade dos 
trabalhadores quando o tra-

balho for realizado em suas 
dependências ou em local 
por ela designado. 

O que ocorre é que há hoje 
muitos riscos de descaracte-
rização do trabalho temporá-
rio, qualquer que seja o ramo 
da empresa tomadora de 
serviços. Conforme dispõe 
a lei, a empresa prestadora 
é a responsável por contra-
tar, remunerar e dirigir o 
trabalho realizado por seus 
trabalhadores, não havendo 
qualquer vínculo empre-
gatício entre o trabalhador 
temporário e a tomadora de 
serviços, já que o vínculo do 
empregado está diretamente 
ligado à empresa de trabalho 
temporário. 

Porém, uma vez compro-
vado que o empregado tem-
porário prestava serviços 
sem registro na carteira de 
trabalho com a empresa tem-
porária, por exemplo, este 
empregado poderá requerer 
o vínculo empregatício di-
retamente com a empresa 
tomadora em uma eventual 
reclamatória trabalhista. 

O resultado disso é que, 
uma vez descaracterizado 
o contrato temporário, este 
passa a ser considerado 
como indeterminado desde 
o seu início e as garantias ao 
empregado como aviso pré-
vio, 13º salário, férias com o 
terço constitucional, FGTS, 
entre outras parcelas, serão 
de responsabilidade direta 
da tomadora de serviços. 

Por conta de tudo que 
foi mencionado e após en-
tender como funciona tal 
contratação, é importante 
que a empresa tomadora 
do serviço exija as do-
cumentações necessárias 
das empresas de trabalho 
temporário, tais como o 
comprovante de registro de 
empregados, o recolhimento 
das contribuições sociais e 
previdenciárias, atestados 
médicos admissionais, entre 
outros deveres. 

Todo o cuidado é pouco 
para que sejam evitadas 
possíveis ações trabalhistas 
na Justiça, assim como para 
que haja o devido respeito à 
legislação existente. 

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

Badari e Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)
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D - Legaltech Curitibana
Curitiba é uma cidade que destaca-se pelo crescente número de startups 
bem sucedidas, sendo conhecida como Vale do Pinhão, em referência ao 
Vale do Silício. Uma delas, a Contraktor, está com vagas abertas para: 
SDR, Closer, Designer UX/UI, Analista de mídia e Desenvolvedor Front 
End. A empresa automatiza o ciclo de vida de contratos das empresas, 
oferecendo desde a construção e edição de documentos, até assinatura 
digital e eletrônica, armazenamento e gestão. Para se candidatar, basta 
acessar:( contraktor.abler.com.br) ou enviar o currículo para (contrata@
contraktor.com.br). 

E - Energia Solar
Pioneira e referência no setor de energia solar fotovoltaica, a Blue Sol 
Energia Solar – que há mais de 10 anos desenvolve projetos, instala 
sistemas fotovoltaicos e capacita empreendedores para área, comemora 
o crescimento da sua rede de franquias e traça planos ambiciosos para 
o futuro. Com 29 unidades em 17 estados até o momento, a marca 
planeja fechar 2020 com 116 unidades entre abertas e contratadas. 
De acordo com Rafael Cafolla, gestor de franquias da empresa, essa 
meta faz parte de um plano mais amplo, que prevê 150 franquias da 
rede de energia solar em todo o país até 2025, com pelo menos uma 
unidade em cada estado da federação, além de 50 unidades em países 
da América Latina.

F - Clareador Dental  
A FGM Dental Group, referência mundial no setor, começou o ano com 
uma importante conquista internacional. A empresa recebeu o selo global 
“Top Award Winner 2020” de Melhor Clareador Dental de Uso Caseiro 
com o Wit Essential (Whiteness Perfect no Brasil), líder de vendas da 
companhia. O reconhecimento foi concedido pela tradicional agência 
norte-americana de pesquisa Dental Advisor, especializada em avaliar 
clinicamente produtos odontológicos em um ranking de alta credibi-
lidade junto aos cirurgiões-dentistas do maior mercado odontológico 
do mundo. A conquista é resultado de um rigoroso processo de análise 
clínica, que envolve de 20 a 30 cirurgiões-dentistas responsáveis por 
analisar a qualidade e a ação do produto.

A - Propriedade Intelectual
A Daniel Advogados conquistou uma importante vitória na Justiça 
para a rede de chocolates Cacau Show. Uma das principais marcas da 
empresa, Cacau Show LaCreme, chegou a ter seu pedido de registro 
de marca indeferido pelo Inpi, porém a ação movida pelo escritório 
para anular a decisão da autarquia e garantir o registro da marca foi 
julgada procedente. “Esta decisão abre um leque de possibilidades 
para que a rede de chocolates Cacau Show possa prosseguir com os 
fortes investimentos da empresa e o direito de explorar a marca. O 
magistrado entendeu que a marca possui suficiente distintividade 
(gráfica, visual e fonética) em relação à marca anterior apontada 
pelo Inpi, sem gerar dúvidas”, explica o sócio Fábio Leme, da Daniel 
Advogados.

B - Aceleração de Startups 
O InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América 
Latina, está com inscrições abertas para a sua primeira edição de 2020. 
O programa atua em parceria com grandes empresas, incubadoras, 
executivos de renome e até mesmo com outras aceleradoras. Até o dia 
16 de março, os empreendedores que buscam conexão com o mercado 
e investidores devem se inscrever no site (www.inovativabrasil.com.
br). Serão escolhidas até 160 startups, de qualquer lugar do Brasil, em 
estágio de operação e tração, que desenvolvam soluções inovadoras em 
produtos ou serviços.

C - Mulheres na Comunicação
Está aberta a votação do 14º Troféu Mulher Imprensa. São 18 cate-
gorias que visam premiar as profissionais de destaque em cada setor.  
Idealizado e promovido pela Revista e Portal Imprensa, o prêmio tem 
como missão difundir o trabalho das mulheres na comunicação em 
todo o Brasil e fomentar a pauta dos direitos da mulher. Esta edição 
amplia o reconhecimento ao trabalho jornalístico das mulheres, dentro 
e fora das redações, por meio de novas categorias, a saber: Comuni-
cação Pública, Jornalista Empreendedora e Contribuição Acadêmica 
ao Jornalismo. A votação está aberta em (www.portalimprensa.com.
br/trofeumulherimprensa).    

G - 120 Anos do Motociclismo 
A exposição “Duas Rodas e Uma Nação”, que resgata a história dos 120 anos 
de motociclismo no Brasil, conta com o apoio da Cobreq, marca da TMD 
Friction, maior fabricante de pastilhas de freio do mundo. Com curadoria 
do Motostory, a mostra acontece até dia 1º de março no Museu Municipal 
de Socorro, no interior de São Paulo. Com entrada gratuita, a exposição 
reúne documentos, mobiliário e muitas motos raras, que pertencem ao 
acervo Moto Classic Museum, assim como a coleção Remaza Collection, a 
Phelo & Moore de 1918 e que pertence a Edgard Soares, e a antiquíssima 
Triumph Type H, de 1915, da TecMoto. Informações: tel. (19) 3895-8005.

H - Supervisor do Varejo 
A Lojas Americanas seleciona profissionais para o cargo de Supervisor do 
Varejo. O profissional será desafiado diariamente a superar seus limites, 
viabilizando o atingimento de metas, e terá a possibilidade de assumir uma 
das lojas da companhia. Os candidatos devem ter ensino superior completo, 
além de identificação com o varejo, boa comunicação, dinamismo, proa-
tividade, capacidade de liderança e alto nível de responsabilidade. Vagas 
em Belo Horizonte, Cambuí, Frutal (MG); Barra do Piraí, Rio de Janeiro 
(RJ); Barrinha, Barueri, Campinas, Catanduva, Franco da Rocha, Itápolis, 
Ituverava, Lucélia, Mirassol, Piracicaba, Piraju, Porto Ferreira, Regente 
Feijó, Salto de Pirapora, Santa Cecília, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo 
e Santa Cruz Rio Pardo (SP). Inscrição pelo site: (talentos.lasa.com.br).

I - Mulheres no Direito Imobiliário
A sede institucional da OAB-SP recebe o encontro ‘Mulheres no Direito 
Imobiliário’, amanhã (13). A pauta é ampla e inclui temas como Participação 
Feminina no Mercado de Trabalho, Direito Imobiliário nas Esferas Judicial e 
Extrajudicial, Atualidades e Desafios da Alienação Fiduciária, entre outros. O 
evento terá início às 8h30 e contará com a participarão de dirigentes da Ordem 
paulista, como a diretora-tesoureira Raquel Preto; além de Rubens Elias Filho 
e Anna Lyvia Ribeiro, nesta ordem, presidente e vice da Comissão Especial 
de Direito Imobiliário. Apresentação especial da atriz, produtora de teatro e 
cronista, Denise Fraga. Confira a programação em: (https://bit.ly/31mMo78).

J - Sem Taxa  
Em apenas três meses - entre outubro e janeiro - o Banco BS2 atinge 50 
mil contas internacionais. Segundo o business plan da instituição, a meta 
era chegar a 20 mil contas em um ano, ou seja, em outubro de 2020. “O 
resultado é um reflexo de uma demanda reprimida de mercado. As pessoas 
estão cada vez mais procurando soluções simples e menos burocráticas 
para gastar ou investir fora do país. A tecnologia do BS2 permite que isso 
aconteça de reforma rápida e eficiente”, afirma Carlos Eduardo Tavares de 
Andrade Júnior, diretor executivo de câmbio, do Banco BS2. Os números 
que estão surpreendendo o BS2 não param por aí. Cerca de 1.000 contas 
estão sendo abertas por dia - sem taxa de manutenção.

Compras chinesas aumentaram o fluxo de transporte entre 
fábricas de rações e granjas do Brasil.

A Scania, uma das maio-
res fabricantes de cami-
nhões, prevê que neste 
ano as vendas de veículos 
pesados e semipesados 
(acima de 16 toneladas) da 
marca devem crescer entre 
10% a 15% no mercado 
interno, impulsionadas pelo 
desempenho do agrone-
gócio, principalmente por 
mais uma safra recorde de 
grãos e pelo crescimento 
da demanda por caminhões 
frigorificados para trans-
porte de carnes destinadas 
à exportação.

“Estamos com um otimis-
mo moderado por conta de 
algumas incertezas econô-
micas, mas confiantes e 
animados com os desafios 
que teremos em 2020. A 
chegada da nova geração 
revolucionou o mercado. 
Nossa promessa de econo-
mia de 12% em comparação 
com a geração anterior, está 
sendo comprovada”, diz 

A expectativa de faturamento para o setor em 2020 
é de R$ 40 bilhões.

Para se ter uma ideia, a 
última pesquisa reali-
zada pelo IBGE, que 

analisou as populações de 
animais nos lares brasilei-
ros, em 2013, mostrou que 
44,3% dos domicílios no 
Brasil possuíam pelo menos 
um cachorro, o equivalente a 
28,9 milhões de lares. 

Vindo para o cenário atu-
al, esse número mais que 
dobrou. De acordo com o 
Instituto Pet Brasil (IPB), 
atualmente já são mais de 
132 milhões de pets. E se 
crescem os pets, crescem os 
donos cada vez mais entu-

A produção de grãos no Brasil nova-
mente supera as previsões de boa safra, 
como mostram os resultados do quinto 
levantamento realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). As 
lavouras de soja e milho, principalmente, 
impulsionam o volume total de grãos para 
mais um recorde histórico, com estima-
tiva de 251,1 milhões de toneladas, uma 
variação de 3,8% sobre a safra passada 
e ganho de 9,1 milhões de toneladas. O 

anúncio foi feito ontem (11), em Brasília.
Para área total, espera-se um incremento 

de 2,5%, alcançando cerca de 64,8 milhões 
de hectares e acréscimo de 1,6 milhão de 
ha. O que marca esta previsão são as boas 
condições climáticas que favorecem a re-
cuperação das lavouras, abatidas na última 
temporada pela estiagem nos estados de 
maior produção. As culturas de primeira 
safra estão respondendo por 45,6 mil hec-
tares, enquanto que as de segunda, terceira 

e de inverno, por 19,3 mil. As lavouras de 
soja, que ocupam uma área 2,6% maior, 
começam a ser colhidas com uma boa 
produtividade, mantendo a tendência de 
crescimento das últimas safras. A produção 
estimada é de 123,2 milhões de toneladas 
da oleaginosa, o que também representa 
um recorde na série histórica, graças à 
melhoria da distribuição das chuvas que 
sacrificaram a semeadura no início do 
plantio de muitos estados (GI/CONAB). 

Inflação do aluguel 
é de 6,86% em 
12 meses

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel, não registrou varia-
ção na primeira prévia de 
fevereiro. Na prévia de janeiro, 
o indicador foi de 0,67%. Com 
o resultado da primeira prévia 
de fevereiro, divulgada ontem 
(11) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o IGP-M acu-
mula inflação de 6,86% em 
12 meses.

A queda da taxa da prévia 
de janeiro para a de fevereiro 
foi influenciada pelos preços 
no atacado e no varejo. A in-
flação do Índice de Preços ao 
Produtor, que mede o atacado, 
caiu de 0,86% em janeiro para 
0,15% em fevereiro.

Já a inflação do Índice de 
Preços ao Consumidor, que 
mede o varejo, recuou de 
0,33% para 0,24% no período. 
O Índice Nacional de Custo da 
Construção, terceiro subíndi-
ce que compõe o IGP-M, teve 
alta ao passar de 0,20% na 
prévia de janeiro para 0,37% 
na prévia de fevereiro (ABr).
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Mercado pet brasileiro 
continua muito bem aquecido
O mercado pet brasileiro vem crescendo ano a ano e não é surpresa, mas os ótimos números ainda 
surpreendem

siasmados para darem mais 
qualidade de vida e mimos 
aos bichinhos. A expectativa 
de faturamento para o setor 
em 2020 é de R$ 40 bilhões. 

Os números de 2019 ainda 
estão sendo fechados, mas 
também de acordo com IPB, 
eles devem alcançar o pata-
mar de R$ 36,2 bilhões. Essa 
estimativa representa um 
crescimento de 5,4% sobre o 
número de 2018, que foi de 
R$ 34,4 bilhões. A projeção 
indica aquecimento ainda 
maior do setor em relação ao 
ano passado, quando a alta foi 
de 4,6% sobre 2017 (AI/IPB).

Safra recorde impulsiona 
venda de caminhões

Silvio Munhoz, diretor co-
mercial da Scania no Brasil.

Na faixa de atuação da 
montadora (acima de 16t 
– semipesados e pesados), 
foram 12.755 caminhões em-
placados (o maior volume dos 
últimos cinco anos), alta de 
47,6% em comparação com 
as 8.643 unidades de 2018. A 
participação da marca em seu 
segmento de mercado subiu 
de 16,4% para 17%.

As aplicações que mais 
se destacaram foram para 

o agronegócio, as cargas 
gerais e o transporte frigo-
rificado. As vendas para o 
setor de proteínas animais 
triplicou no ano passa-
do. Munhoz aposta que a 
demanda deve se manter 
firme nos próximos dois 
anos, porque a China con-
tinuará importando carnes 
do Brasil até que consiga 
repor parte do rebanho que 
foi sacrificado por causa de 
peste suína africana (canal 
rural/ntc.org).

Conab apresenta novo recorde de grãos
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Cassiano Almeida é advogado e 
especialista em Direito Tributário.

Cassiano Almeida (*)

As pessoas físicas ou jurídicas, resi-
dentes, domiciliadas ou com sede no 
Brasil - e que ao final do ano-calendário 
2019 eram proprietários de ativos no 
exterior no valor igual ou superior a US$ 
100 mil dólares - devem ficar atentas 
para a obrigatoriedade da entrega da 
Declaração de Capitais Brasileiros no 
Exterior (DCBE), exigidas anualmente 
pelo Banco Central (BC).

O prazo começa neste sábado (15), 
e vai até o dia 5 de abril. Todas as 
informações devem ser mencionadas 
no portal (www.bcb.gov.br). Entre os 
ativos que precisam ser declarados 
estão os imóveis, saldos em contas 
bancárias, investimentos financeiros, 
participações em empresas off-shore 
[abertas em territórios onde há menor 
tributação em comparação ao país de 
origem dos seus proprietários e dos 
recursos investidos], empréstimos, 
entre outros.

Quem perder o prazo, omitir dados 
ou não fizer a declaração corretamente 
poderá ser punido com multa adminis-
trativa imposta BC e que pode chegar a 
R$ 250 mil. Nos casos em que os ativos 
são mantidos em conjunto, todos os 
titulares devem preencher a DCBE; 
mesmo que a quota parte de cada um te-
nha valor inferior ao mínimo legal. Vale 
lembrar que se o declarante possuir 
investimentos financeiros ou outros 

Prazo para entrega da Declaração 
de Capitais Brasileiros no 

Exterior começa neste sábado
Quem perder o prazo, omitir dados ou não fizer a declaração corretamente poderá ser punido com 
multa administrativa imposta BC e que pode chegar a R$ 250 mil
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o É importante ressaltar que a DCBE 

é um documento indispensável, soli-
citado pelos bancos e operadoras de 
câmbio do Brasil para a realização de 
operações de conversão que objetivam 
trazer ao país os recursos mantidos 
no exterior. 

Portanto, os titulares desses ativos 
devem ficar de olho nos prazos e manter 
sua condição regularizada junto ao Ban-
co Central para evitar dores de cabeça. 
Em 2018 foram declarados em torno de 
US$ 493 bilhões de capitais brasileiros 
no exterior. Desse total, 58.597 casos 
envolvem pessoas físicas e outros 4.867 
remetem às pessoas jurídicas.

Ainda, segundo os levantamentos do 
BC, grande parte desses investimentos 
são mantidos por meio de empresas 
abertas em outros países. 

Dos 43.524 investidores brasileiros 
que mantem ativos financeiros dessa 
maneira, 12.839 (29,5%) utilizam 
companhias sediadas nas Ilhas Virgens 
Britânicas e 9.737 (22,4%) utilizam so-
ciedades sediadas nos Estados Unidos. 
Em seguida vem Portugal com 7,8%, 
Bahamas com 6%, Panamá com 4,5% e 
Ilhas Cayman 3,8%. Caso haja alguma 
dúvida ou irregularidade em relação à 
entrega da DCBE, sugerimos o auxílio 
de uma assessoria jurídica.

 
(*) - É advogado e especialista em Direito 

Tributário e integra a equipe da Luvisotto & 
Franz Sociedade de Advogados, em Curitiba 

(www.lfradvocacia.com.br).

ativos mantidos por meio de empresa 
off-shore, ele tem que apresentar as 
informações contábeis da companhia 
referentes ao ano-base 2019.

Por isso, recomendamos que estas 
demonstrações contábeis [balanço 
patrimonial, balancete e demonstra-
ção do resultado do exercício], caso 
ainda não tenham sido elaboradas, 
sejam providenciadas o quanto antes 
e declaradas dentro do prazo legal. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001306-85. 2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo 
Rimola, na forma da Lei, etc. Isagi Transportes Ltda EPP CNPJ Nº 11.109.556/0001-37, que CGMP 
- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 46.616,37 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. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020. 

As empresas que 
praticaram operações 
imobiliárias, no ano-
calendário de 2019, 
devem providenciar a 
elaboração e entrega da 
DIMOB até o próximo 
dia 28/02/2020, sob pena 
de pagamento de multa 
de R$ 500,00 por mês 
calendário ou fração

Vejamos quais operações 
estão sujeitas à referida 
obrigação acessória.

 a) comercialização de imóveis 
que houverem construído, 
loteado ou incorporado 
para esse fim;

 b) intermediação de aquisição, 
alienação ou aluguel de 
imóveis;

 c) sublocação de imóveis;
 d) empresas constituídas para 

a construção, administra-
ção, locação ou alienação 
do patrimônio próprio, de 
seus condôminos ou sócios.

A Dimob deverá ser apresenta-
da pelo estabelecimento matriz, 
em relação a todos os estabeleci-
mentos da pessoa jurídica, com as 
informações sobre: as operações 
de construção, incorporação, 
loteamento e intermediação de 
aquisições/alienações, no ano 
em que foram contratadas; os 
pagamentos efetuados no ano, 
discriminados mensalmente, 
decorrentes de locação, subloca-
ção e intermediação de locação, 
independentemente do ano em 
que essa operação foi contratada.

A Dimob será entregue, até o 
último dia útil do mês de fevereiro 
do ano subsequente ao que se 
refiram as suas informações, por 
intermédio do programa Recei-
tanet disponível na Internet, no 
endereço http://www.receita.
fazenda.gov.br.

Para a apresentação da Dimob 
referente aos fatos geradores 
ocorridos a partir do ano-calendá-
rio 2010, é obrigatória a assinatu-
ra digital da declaração mediante 
utilização de certificado digital 
válido, exceto para as pessoas 
jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecada-
ção de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional). Para os anos-
calendário anteriores a 2010, a 
utilização do certificado digital 
é facultativa para a transmissão 
da Dimob.

Dúvidas frequentes
1. No que se refere a operações 

imobiliárias, em que casos a 
pessoa física está equiparada à 
pessoa jurídica?

Quando efetuar incorporação 
ou loteamento, nos termos dos 
arts. 1 e 3, inciso III do Decreto
-Lei n º 1.381, de 23 de dezembro 
de 1974 e art. 10, inciso I do 
Decreto-Lei n º 1.510, de 27 de 
dezembro de 1976.

2. O corretor de imóveis autô-
nomo está obrigado a apresentar 
a Dimob?

Sim, se estiver equiparado à 
pessoa jurídica por efetuar incor-
poração ou loteamento.

3. É obrigatória a apresentação 
da Dimob por empresas que não 
tenham realizado operações 
imobiliárias no ano-calendário 
de referência?

Não, conforme determina o § 3 º 
do art. 1 º da Instrução Normativa 
SRF n º 694, de 13 de dezembro 
de 2006.

4. Empresa incorporadora de 
imóveis residenciais que comer-
cializa seus imóveis através da 
intermediação de imobiliárias 
deve apresentar a Dimob?

Sim. A apresentação da Dimob 
pela imobiliária, que também 
é obrigatória, não dispensa a 
construtora/incorporadora do 
cumprimento da obrigação 
acessória.

5. Imobiliária que efetuou ape-
nas compra e posterior revenda 
de imóveis e que não efetuou 
nenhuma intermediação está 
obrigada a entregar a Dimob?

Não, desde que tais operações 
não tenham decorrido de incor-
poração ou loteamento.

6. Como preencher a Dimob 
quando o imóvel foi comprado 
em nome de menor?

Em nome do menor, com o CPF 
deste, ou na sua ausência, com o 
CPF do pai ou responsável.

7. Quando um menor usar o 
CPF do responsável, qual nome 
deverá constar da Dimob, do 
menor ou do responsável?

A Dimob deve ser apresentada 
em nome do menor.

8. Contratos antigos de aluguel 
com renovação automática ense-
jam a apresentação da Dimob?

Sim, conforme previsto no 

inciso II do art. 2 º da Instrução 
Normativa SRF n º 694, de 13 de 
dezembro de 2006.

9. O que se considera “Rendi-
mento Bruto” pago mensalmente 
ao proprietário pelo locatário do 
imóvel? E o valor da comissão, 
como informar?

Rendimento bruto é o valor 
total pago pelo locatário no mês, 
sem nenhuma dedução. Na ficha 
“Locação”, o valor do rendimen-
to deve ser informado no mês 
em que o locatário efetuar o 
pagamento à administradora do 
imóvel, independente de quando 
o mesmo tenha sido repassado 
ao locador, conforme determi-
na o art. 12, § 2 º da Instrução 
Normativa SRF n º 15, de 6 de 
fevereiro de 2001.

Valor da comissão é o valor 
pago pelo locador à imobiliária, a 
título de comissão/taxa pela ad-
ministração do imóvel, conforme 
estabelecido em contrato. Deve 
ser informada no mês em que a 
comissão for paga.

10. Quando um imóvel possuir 
02 (dois) ou mais proprietários/
locadores, para cada locador 
deverá ser incluído um registro 
(linha) no arquivo a ser impor-
tado?

Sim. Devem ser divididos, pro-
porcionalmente, o valor recebido 
e a comissão paga, nos termos do 
contrato.

11. Como informar as opera-
ções imobiliárias quando um dos 
participantes for estrangeiro?

A pessoa física ou jurídica, resi-
dente ou domiciliada no exterior, 
que possua bens e direitos no 
Brasil, deve inscrever-se no CPF 
ou no CNPJ independentemente 
da data de aquisição do bem, 
conforme rezam as Instruções 
Normativas SRF n º 461, de 18 
de outubro de 2004 e n º 568, de 
08 de setembro de 2005.

12. O que fazer quando o locatá-
rio for diplomata ou estrangeiro e 
só tiver o número do passaporte?

Informar no campo CPF/CNPJ 
do locatário a sigla NDP (não 
domiciliado no país), desde que 
o mesmo não incida em nenhuma 
das hipóteses previstas no art. 20 
da IN SRF nº 461, de 2004.

13. A devolução de imóvel ou 
cancelamento da compra pelo 
cliente feita durante o mesmo 
exercício precisa ser informada? 
E se restarem valores a serem res-
tituídos no exercício seguinte?

A comercialização do imóvel 
somente deixará de ser informada 
na Dimob quando a devolução/
cancelamento desfizer integral-
mente os efeitos econômicos 
produzidos pelo negócio, ainda 
que restem valores a serem res-
tituídos no exercício seguinte.

14. Em caso de devolução/
cancelamento, pode haver duas 
vendas para um mesmo imóvel 
no ano, como informar?

Informar ambas quando a de-
volução/cancelamento não tiver 
desfeito integralmente os efeitos 
produzidos no negócio. Neste 
caso, informar como Valor Pago a 
parcela não restituída ao primeiro 
adquirente.

15. Em que ano deve-se de-
clarar na Dimob uma venda 
cujo contrato foi assinado no 
ano-calendário de referência, 
mediante pagamento de sinal, 
e o restante foi pago em janeiro 
do ano seguinte com recursos 
obtidos através da CEF?

Na Dimob referente ao ano-
calendário em que foi assinado 
o contrato, conforme determina 
o inciso I do art. 2 º da Instrução 
Normativa SRF n º 694 de 13 de 
dezembro de 2006. Neste caso, 
informar em ‘valor da operação’ o 
valor total do imóvel e, em ‘valor 
pago no ano’, o valor recebido no 
ano-calendário.

16. Valor da operação é o valor 
da escritura?

É o valor efetivamente contra-
tado entre as partes.

17. O que informar no campo 
“Valor da Operação”: o valor à 
vista ou o valor a prazo (valores 
conforme consta no contrato)?

Informar o valor efetivamente 
contratado, à vista ou a prazo.

18. O valor da venda a ser in-
formado é o valor líquido (valor 
de tabela - comissão paga) ou o 
valor bruto da tabela?

É o valor efetivamente contra-
tado entre as partes. No caso, o 
valor bruto.

Caso haja dúvida ou não  con-
siga preencher sozinho a DIMOB, 
aconselhamos a procura de um 
escritório de contabilidade para 
auxilio e entrega da declaração 
dentro do prazo previsto.

Eduardo Moisés

DIMOB - Declaração 
de Informações sobre 
Atividades Imobiliárias 

à Receita Federal

CANOPUS TIME SÃO PAULO LTDA
CNPJ/MF N.° 09.499.555/0001-02 - NIRE 35.224.146.270

Ata de Reunião de Sócios, Realizada em 04 de outubro de 2019 - 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 04
(quatro) dias do mês de outubro de 2019, às 10:00 (dez horas), na sede social da CANOPUS TIME SÃO
PAULO LTDA., localizada na Rua Fidêncio Ramos, n.º 302, Conjunto 64, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP,
CEP 04551-010. 2. Presença e Convocação: Presentes todos os sócios, representando a totalidade do capital
social da CANOPUS TIME SÃO PAULO LTDA., ficando, portanto, dispensadas as formalidades de
convocação e estando regularmente instalada a reunião, nos termos do art. 1.072, § 2º, da Lei 10.406. 3. Mesa:
Presidente: Túlio Botelho Mattos - Secretário: Lucas Botelho Mattos - 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos termos do art.
1.082, inciso II, do Código Civil, mediante a extinção de 6.000.000 (seis milhões) de quotas no valor nominal
de R$ 1,00 (hum real) cada. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os
sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (a) aprovar a redução do capital
social da Sociedade no valor de no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos termos do art. 1.082,
inciso II, do Código Civil, mediante a extinção de 6.000.000 (seis milhões) de quotas no valor nominal de R$
1,00 (hum real) cada, passando o capital social da Sociedade de  R$ 12.634.185,00 (doze milhões, seiscentos e
trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) totalmente integralizado, para o montante de R$ 6.634.185,00
(seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais); (a.1) uma vez eficaz a redução de
capital social ora deliberada, aprovar o pagamento às sócias da sociedade, em virtude da extinção das quotas da
acima deliberadas, nos seguintes termos: (i) à sócia Construtora Canopus São Paulo o pagamento de R$5
999.999,00 ( cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), referentes à
extinção de 5.999.999 (cinco milhões, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove)  quotas
de sua titularidade; (ii) à sócia Canopus Desenvolvimento Imobiliário Ltda. o pagamento de R$1,00 (hum real),
referente à extinção de 1 (uma) quota de sua titularidade. (b) consignar que as deliberações aprovadas no item
“a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos
credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do art. 1.084, §§ 1º e 2º,
do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição de credores, a
Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (c) autorizar os
administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e
aprovadas pelos sócios da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 04 de outubro de 2019. Presidente da Mesa -
Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Lucas Botelho Mattos - Canopus Desenvolvimento Imobiliário
Ltda - Lucas Botelho Mattos - Construtora Canopus São Paulo Ltda - Lucas Botelho Mattos - Canopus
Desenvolvimento Imobiliário Ltda - Túlio Botelho Mattos - Construtora Canopus São Paulo Ltda - Túlio
Botelho Mattos.

A FecomercioSP recebeu 
o Secretário Nacional do 
Consumidor, Luciano Be-
netti Timm, do Ministério 
da Justiça, e o Subsecre-
tário de Desenvolvimento 
de Comércio, Fábio Pina, 
do Ministério da Econo-
mia, para discutirem com 
empresários a versão pre-
liminar de um guia de boas 
práticas e orientações para 
a implementação de medi-
das de combate à pirataria 
nas plataformas de comér-
cio online. O guia, que está 
sob consulta pública, traz 
normas e termos legais 
para o desenvolvimento dos 
marketplaces (plataformas 
que aglutinam diversos 
vendedores online).

A reunião foi proposta 
por iniciativa do Conselho 
de Comércio Eletrônico 
(CCE) da FecomercioSP, 
presidida por Renato Opice 
Blum, e que reúne cerca de 
80% das empresas brasi-
leiras do trade. Durante o 
evento, Luciano Timm fez 
uma apresentação sobre 
as principais propostas 
da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), 
para introdução do guia 
de boas práticas e para 
debater a formatação de 
uma legislação moderna.

Segundo Timm, existe a 
necessidade de uma edu-
cação digital, tanto para o 
consumidor quanto para 
o empresário do comércio 
eletrônico. Assim, o guia 

Guia, que está sob consulta pública, traz normas e termos 
legais para o desenvolvimento dos marketplaces.

Empresas familiares 
na Europa investem 
cada vez mais 
em inovação

Enquanto se adaptam a um 
mundo em constante trans-
formação e se preparam para 
passar o controle para a próxi-
ma geração de parentes, exe-
cutivos de empresas familiares 
na Europa investem cada vez 
mais em inovação, capacitação, 
educação e diversificação. É o 
que revela a 8ª edição do rela-
tório produzido pela KPMG e 
pela European Family Business 
chamado “Um panorama das 
empresas familiares da Europa” 
(em tradução livre, do original 
em inglês, European Family 
Business Barometer). 

A partir de uma pesquisa 
com 1.613 executivos de em-
presas familiares, em 27 países 
da Europa, o estudo aponta 
que mesmo em uma época de 
crescentes incertezas econômi-
cas e geopolíticas, a classe de 
empresas avaliadas permanece 
esperançosa e confiante em 
relação ao futuro. Segundo o 
relatório, de acordo com a pes-
quisa, 62% dos executivos estão 
confiantes, ou muito confiantes, 
em relação às perspectivas de 
negócios para os próximos 12 
meses: o otimismo é alto princi-
palmente nas empresas familia-
res da Irlanda (91%), Portugal 
(78%) e Holanda (67%). 

Outras conclusões: 
• 59% dos respondentes rela-

tam um faturamento crescente 
nos últimos 12 meses, enquanto 
28% relatou estabilidade nas 
finanças. 

• 62% disseram que inovação 
é a principal prioridade pelos 
próximos dois anos, seguida 
de educação e capacitação da 
força de trabalho. 

• 63% dos respondentes 
sentem que a guerra por novos 
talentos é a maior preocupação 
empresarial, dado crescente em 
relação aos 53% apontados no 
relatório do ano passado. 

• Além disso, 62% também 
estão preocupados em relação à 
rentabilidade declinante, e 60% 
atentam-se com as mudanças 
regulatórias. 

• 37% dos líderes partici-
pantes relataram uma maior 
atividade internacional nos 
últimos 12 meses.

Fonte e mais informações: 
(www.kpmg.com.br) 

Marketplaces: autorregulação das plataformas 
que aglutinam vendedores online
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propõe uma autorregula-
ção para o setor, na qual 
as empresas possam aderir 
espontaneamente, obede-
cendo critérios para ade-
quação e seguindo regras 
preestabelecidas. “A ideia 
não é judicializar, pelo con-
trário, é aumentar autono-
mia da iniciativa privada”, 
completa o secretário. As 
empresas que aderirem 
às boas práticas previstas 
no guia, poderão receber 
um selo de adequação, 
uma forma de certificado 
digital, garantindo idonei-
dade fiscal e reputação no 
mercado.

A intenção seria restrin-
gir ao máximo a partici-
pação de negócios ilegais 
incluindo a pirataria e a 
venda de produtos rouba-
dos. Também, minimizar 
a informalidade, incluindo 
vendedores online que se 
apresentam como pessoas 
físicas mas, no fundo, ge-
ram renda regular, even-
tualmente elevada, sem 

recolhimento de tributos, 
sendo passíveis de fisca-
lização.

No debate, também foi 
exposta a preocupação das 
empresas sobre a responsa-
bilidade solidária do ICMS 
nos marketplaces. Uma 
possível alteração na legis-
lação as obrigaria a pagar 
o ICMS do intermediador 
nas operações realizadas 
nas suas plataformas, des-
de que o contribuinte do 
imposto não tenha emitido 
nota fiscal. Tema delicado 
para o comércio eletrônico, 
será foco dos debates do 
Conselho. Para o presi-
dente do Conselho, Renato 
Opice Blum, a reunião foi 
essencial para abrir as por-
tas às interações entre os 
empresários do setor e o 
governo. Ele defende a ne-
cessidade da legislação ser 
baseada em negociações, 
garantindo um ambiente 
de negócios tanto atrativo 
quanto justo e isonômico 
(AI/FecomercioSP).

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

3106-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Cidades devem 
planejar para 

enfrentar as águas 

O verão 2019/2020 
já entrou para a 
história como um 
dos mais marcantes 
pelos impactos 
causados pelas chuvas 
em importantes 
municípios brasileiros

Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo, 
entre outras locali-

dades, pagam um preço alto 
pela urbanização desenfre-
ada e a consequente imper-
meabilização do solo. Os 
estragos não se limitam aos 
fatores acima apontados. 

As mudanças climáticas 
vão impactar cada vez 
mais na vida da população, 
principalmente das regiões 
metropolitanas. São Paulo, 
por exemplo, já tem histó-
rico de enfrentar longos pe-
ríodos de seca e momentos 
onde o volume das chuvas 
passa, em muito, das médias 
históricas. 

Assim como nas cidades 
brasileiras, municípios dos 
EUA, França, Inglaterra, 
Itália têm enfrentado os 
resultados das mudanças 
climáticas, com indicado-
res muito além das médias 
históricas, tanto na estia-
gem como no aumento do 
volume de chuvas. Para as 
localidades populosas, é um 
grande estrago, isso quando 
não se transformam em 
tragédias.

A tecnologia já permite 
utilizar ferramentas para 
prever com alguma an-
tecedência o volume de 
chuvas. Informações como 
essa ajudam a Defesa Civil 
a se preparar com algumas 
horas de antecedência para 
eventuais catástrofes, prin-

cipalmente no atendimento 
às populações que moram 
em regiões de maior risco 
como às margens dos gran-
des rios e em encostas. 

Por outro lado, os pis-
cinões têm uso limitado 
diante de um grande volume 
de água das chuvas. As solu-
ções passam por aumentar 
a permeabilidade do solo, 
principalmente nas pro-
ximidades dos cursos dos 
rios. Os piscinões também 
não devem ser descartados, 
mas construídos associados 
com outras soluções, como 
parques lineares, incentivos 
com redução de IPTU para 
os moradores manterem 
áreas permeáveis nos seus 
imóveis.

Uma medida fundamental 
é a coleta correta do lixo. 
Esse é um material que, 
invariavelmente, contribuiu 
para aumentar ainda mais os 
estragos, tampando bueiros 
e aumentando os riscos de 
contaminações. Em tem-
porais, podemos ver de 
tudo boiando nos rios, até 
mesmo móveis como sofás 
e geladeiras. Isso aumenta 
ainda mais o caos.

Uma coisa podemos ter 
certeza, as enchentes e a 
secas vão passar, cada vez 
mais, a fazer parte do nosso 
cotidiano. As soluções não 
são simples, mas precisam 
avançar para evitar que a 
vida em regiões metropo-
litanas fique insuportável 
e com custos das tragédias 
cada vez maiores.

(*) - É engenheiro, presidente 
da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e 

Serviços em Saneamento 
e Meio Ambiente) e vice-
presidente da ABES-SP 

(Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e 

Ambiental).

Luiz Pladevall (*) 
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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:

O pretendente: PHILIP MAGALHÃES LIMA, profissão: op. de câmbio e investimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 
22/06/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Flavio de Lima e 
de Ireny 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: GUSTAVO DO ESPIRITO SANTO LIMA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabio de Lima e de Cleidinea do 
Espirito Santo Santana. A pretendente: LUANA GOIS DOS SANTOS, profissão: 
monitora de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco 
de Assis dos Santos e de Francimar da Silva Gois Santos.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS, profissão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Elias Antonio dos Santos e de Maria Francisca dos Santos. A 
pretendente: ANDREIA GONÇALVES FERREIRA, profissão: ténica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Gonçalves Ferreira e de 
Genivalda Moreira da Silva Ferreira.

O pretendente: RODRIGO COSTA MOMOLI, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Edson Aparecido Momoli e de Jociana Costa Momoli. A 
pretendente: HELLEN SOUZA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira da Silva e de Ana Amélia Matos de Souza da 
Silva.

O pretendente: JOSÉ ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 08/11/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos do Nascimento e de 
Ivanice da Silva Lima. A pretendente: JESSICA TAILINE RIBEIRO VICENTE, profissão: 
aux. de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josenildo Azevedo 
Vicente e de Maria Joseli Ribeiro Vicente.

O pretendente: ROBERTO BATISTA DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Batista Santos e de Evani Maria Batista 
Santos. A pretendente: FABIANA CONCEIÇÃO DE SOUZA, profissão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/07/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmundo Antonio de Souza e de 
Natalina da Conceição Tobias.

O pretendente: DIEGO FERREIRA SOARES, profissão: ajudante de funileiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcelo Ferreira Soares e de Selma Ferreira. 
A pretendente: RAISSA STEFANI BARBOSA SILVA, profissão: cuidadora de idosos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
03/09/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio dos Reis 
Silva e de Adriana Barbosa de Jesus.

O pretendente: ALEXANDRE MAGNO MADEIRA, profissão: ajudante de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/01/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Madeira Albuquerque e de 
Maria Zeneide da Silva Albuquerque. A pretendente: MISSEJANE CONCEIÇÃO DE 
CAMPOS, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, 
PE, data-nascimento: 15/11/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
João Jeronimo de Campos e de Helena Maria Conceição de Campos.

O pretendente: REGINALDO LOPES DA SILVA, profissão: varredor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nazaré da Mata, PE, data-nascimento: 24/02/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cloves Lopes da Silva e de Luzinete Rodrigues 
da Silva. A pretendente: JOSEFA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Lagoa de Itaenga, PE, data-nascimento: 12/06/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Luiz da Silva e de Benedita 
Maria da Silva.

O pretendente: ADRIANO HENRIQUE CARLOS, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria de Fatima Carlos. A pretendente: 
ROSEMEIRE PERPETUA TEODORO, profissão: gráfica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Balsamo, SP, data-nascimento: 10/02/1968, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Olivio Teodoro e de Marcilia Marcelina de Andrade Teodoro.

O pretendente: ANTONIO JARDEL SARAIVA CAVALCANTE, profissão: controlador de 
ascesso, estado civil: solteiro, naturalidade: Canindé, CE, data-nascimento: 02/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Ocelio Almeida Cavalcante 
e de Maria Dalvenir Barbosa Saraiva. A pretendente: CINTIA RODRIGUES MENEZES, 
profissão: ténica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Manaus, AM, data-
nascimento: 13/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco 
Menezes Neto e de Maria de Jesus Costa Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO FERREIRA, profissão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Bariri, SP, data-nascimento: 31/05/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Izaias Aparecido Ferreira e de Denise Vacareli 
Gonçalves. A pretendente: JOCELITA OLIVEIRA COSMO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 28/07/1965, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Antonio de Oliveira e de Ocelita Maria 
de Jesus.

O pretendente: SIDNEI MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, profissão: analista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sidnei Marcos dos Santos e de Elenice Bezerra 
dos Santos. A pretendente: KATHRYN SOUZA GALVAO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Galvao e de Sonia Regina de 
Souza.

O pretendente: JOÃO BATISTA GOMES DE SÁ, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São José do Belmonte, PE, data-nascimento: 21/12/1969, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de João Gomes de Sá e de Tereza 
Lopes de Sá. A pretendente: ÂNGELA RAQUEL MORAES ALMEIDA, profissão: 
aux. administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Campos Sales, CE, data-
nascimento: 07/09/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Alves Almeida e de Maria Flora Moraes Almeida.

O pretendente: IGOR TIAGO CIPRIANO LIMA, profissão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paranavaí, PR, data-nascimento: 12/05/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Pereira Lima Filho e de Maria Lucia 
Cipriano Lima. A pretendente: THAIS CASTRO DE SOUSA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Sousa e de 
Maria da Gloria da Silva Castro.

O pretendente: EDUARDO MENDES ROCHA, profissão: analista de gerenciamento 
de r, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elizio Batista Rocha e de Izabel 
Marinalva Mendes Rocha. A pretendente: ADRIANA PAZ ROSSETTO, profissão: 
professora de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/03/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto 
Rossetto e de Maria Aparecida Paz Rossetto.

O pretendente: JOSÉ ADEILSON DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 16/09/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Miguel da Silva e de Maria Rita da Silva. A pretendente: 
ANTÔNIA IRINEIDE TOMAZ DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Eusébio, CE, data-nascimento: 26/04/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ary Alexandre da Silva e de Antônia Ivaneide Tomaz da Silva.

O pretendente: ODINAKA YOUNG ANUMAKA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mgabala-Agwa-Nigeria, data-nascimento: 25/10/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sy Anumaka e de Victoria Anumaka. A 
pretendente: BÁRBARA DE OLIVEIRA SOUZA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Cardoso de Souza e de Livia Karla 
de Oliveira.

O pretendente: CHINEDU FERDINAND UZOHUO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Amaifeke Orlu-Nigeria, data-nascimento: 23/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sumudu Uchenna Njika e de Adamma Francisca 
Njika. A pretendente: THAÍS ALVES DA ENCARNAÇÃO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leonardo Izidio da Encarnação e de Terezinha 
Alves de Oliveira Filha.

O pretendente: ROBERTO BARRETO NASCIMENTO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santa Barbara, BA, data-nascimento: 07/06/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elizeu Ferreira do Nascimento e 
de Neuza Barreto Nascimento. A pretendente: IVANI COPPINI, profissão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1963, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cosma Monteiro dos Santos.

O pretendente: MAKISUEL DUARTE SANTOS, profissão: mecânico de autos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Madson Eraldo Duarte Santos e de Miriam Duarte 
Santos. A pretendente: GLEYCE ELEN NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro da Costa dos Santos e de Ruth 
Araujo do Nascimento.

O pretendente: MARK WILLIANS BERNARDES DA SILVA, profissão: auxiliar técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Rodrigues da Silva 
e de Ana Cristina Bernardes da Silva. A pretendente: MONIQUE BARRETO MATIAS, 
profissão: gerente de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo 
Matias dos Santos e de Mirian Barreto Matias.

O pretendente: CHRISTOPHER SOUZA MARCO, profissão: aux. de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Reghin Marco e de 
Marcia Simão de Souza. A pretendente: VICTORIA PASSOS ALVES, profissão: aux. 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/03/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edivaldo Macedo Alves 
e de Solange Aparecida Passos.

O pretendente: ALEXANDRO ALVES DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Genildo Alves da Silva e de Maria do Socorro 
Pereira da Silva. A pretendente: ALINE APARECIDA DA SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Rodrigues da Silva 
e de Clarice Olimpio de Lima Silva.

O pretendente: EDSON MARQUES PEREIRA, profissão: jornalista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 28/02/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adeladio Euzebio Pereira e de Maria 
Tergina Pereira. A pretendente: ZULEICA BUENO DE SOUZA, profissão: funcionária 
pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 
20/11/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Souza e de 
Neide Paula Bueno.

O pretendente: DENILSON SILVA DOS SANTOS, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 09/01/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Marcílio dos Santos e de Maria 
Elizabete da Silva. A pretendente: DANIELLE ROCHA ANDRADE SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2002, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson de Andrade Santos e de 
Daniela Lima Santos Rocha.

O pretendente: PRADEEP KUMAR, profissão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Mathana- Índia, data-nascimento: 15/09/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Pala Ram e de Ganga Devi. A pretendente: SIRLEI HELENA 
DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sergio 
Sinezio dos Santos e de Selma Helena Batista.

O pretendente: ROBERTO BARBOSA TORRES, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caraibeiras, PE, data-nascimento: 15/04/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Barbosa Torres e de Maria da Conceição 
Torres. A pretendente: AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: aux. limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio de Oliveira e de Maria 
Aguiar Porto de Oliveira.

O pretendente: KAIQUE OLIVEIRA DE SOUSA, profissão: trocador de moude, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ronne Von Lopes de Sousa e de Rosa Oliveira 
de Sousa. A pretendente: MARILIA BISPO DO VALE, profissão: designer, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ailton Carlos do Vale e de Margarida Bispo da 
Silva Vale.

O pretendente: PAULO MANOEL DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 20/04/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel José de Lima e de Maria do Carmo 
Lima. A pretendente: ADRIANA CESARINA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 08/04/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benjamim Claudio da Silva e de Teresinha 
Cesarina da Silva.

O pretendente: JAIRO DE OLIVEIRA CAJOEIRO, profissão: assistente de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
12/08/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João de Oliveira Cajoeiro 
e de Margarida Felisbina Cajoeiro. A pretendente: CRISTIANE BERNARDO DA SILVA 
BARRETO, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Claudio Alves Barreto e de Maria Bernardo Barreto.

O pretendente: RUBENITO ALVES PEREIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 17/02/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisca Alves Pereira. A pretendente: SIRLENE 
SAMPAIO DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Barra do 
Choça, BA, data-nascimento: 07/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Pedro Pereira de Lima e de Valdeni Sampaio Silva de Lima.

O pretendente: JEFERSON CONSTANTE SANTOS, profissão: professor de educação 
fisica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jersonilton Brito dos Santos e de 
Marli de Fatima Constante Santos. A pretendente: RAFAELLA FEITOZA DE OLIVEIRA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/03/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Renato de 
Oliveira e de Telma Lucia Alves Feitoza Oliveira.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA SANTOS, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Lima Santos e de Marcia Ferreira Santos. 
A pretendente: MAYZA DE CERQUEIRA OLIVEIRA, profissão: assistente contabil, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vilmar Gomes de Oliveira e de Ana 
Paula Vieira de Cerqueira Oliveira.

O pretendente: GUILHERME LUIZ FRIAS, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Odair Caires Frias e de Marlene de Almeida Grangeiro. 
A pretendente: FERNANDA JESUS DE MEDEIROS, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto de Medeiros e de Edna Maria de 
Jesus de Medeiros.

O pretendente: PEDRO GUSTAVO CABIANCA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juliana Cabianca. A pretendente: 
THAYNA FERNANDES DA SILVA LOPES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Marcos da Silva Lopes e de Elaine Fernandes da Silva 
Lopes.

O pretendente: LAURA CUBA DOS SANTOS, profissão: analista de recursos humanos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Cuba dos Santos e de Regina 
Pereira Rodrigues. A pretendente: ÉRIKA DORINA DOS SANTOS, profissão: instutora 
de TI, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jurandí Alberto dos Santos e de 
Maria Dorina dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SOUZA SANTOS, profissão: encarregado 
de limpeza, estado civil: solteiro, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 
04/01/1971, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marina Souza Santos. 
A pretendente: MARIA PAULA LIMA SACRAMENTO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Aurelino Leal, BA, data-nascimento: 24/07/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Batista Sacramento e de Zelia de Lima 
Barroso Sacramento.

O pretendente: RUBENS BRUNO GOMES DA HORA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Marcelo da Hora e de Clarice Gomes 
Ribeiro. A pretendente: NATHALY TEIXEIRA DE LIMA, profissão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Otavio Teixeira de Lima Filho e de 
Alessandra de Lima.

O pretendente: GUIDSON DOS SANTOS LEMOS, profissão: técnico de 
manutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/04/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José 
Lima Lemos e de Natalia Maria dos Santos Lemos. A pretendente: WANESSA 
KOGEVNIKOVS, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Brasília, DF, data-nascimento: 04/01/1974, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Maria Madalena Kogevnikovs.

O pretendente: JOSÉ RUBENS DA SILVA, profissão: torneiro mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sertãozinho - Munic. Engenheiro Beltão, PR, data-nascimento: 
20/09/1968, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reinaldo Pereira da Silva 
e de Josefa Judite da Silva. A pretendente: ROSE PEREIRA DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jesus Pereira dos Santos e de Maria 
de Jesus Pereira dos Santos.

O pretendente: LUCAS CARAN ANTOLINI DE MELLO, profissão: desenvolvedor 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/01/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Calil Robson de Mello 
e de Alessandra Andreia Antolini da Rocha Mello. A pretendente: ALINE ALVES 
MARTINEZ, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Vitor Martinez e de Valdiléa Alves de Araújo Martinez.

O pretendente: GUILHERME GOMES BUZZO, profissão: assistente de engenharia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Buzzo e de Sandra 
de Jesus Gomes Buzzo. A pretendente: VERÔNICA ALVES SANCHES, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leonel Pereira Sanches 
e de Vera Lucia Alves Sanches.
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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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: DANIEL GUSTAVO CRIPPA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Descalvado - SP, data-nascimento: 03/06/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Sebastião Crippa e de Conceição 
Aparecida Crippa. A pretendente: FERNANDA FERREIRA LEAL, profissão: assisten-
te administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Francisco Pereira 
Leal e de Euzenita do Carmo Ferreira Leal. R$ 13,45

O pretendente: LEANDRO NUNES SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Irecê - BA, data-nascimento: 26/12/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião da Silva Santos e de Valdomira Bastos. A 
pretendente: RANIELI LOPES DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteira, naturalidade: Presidente Dutra - BA, data-nascimento: 28/04/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Avelino da Silva e de Maria José da 
Silva. R$ 13,45

O pretendente: ANDERSON ALVES DE PAULA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/06/1981, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de João Alves de Paula e de Iolanda Gomes de Paula. 
A pretendente: JACIRENE DA SILVA BARATA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Marapanim - PA, data-nascimento: 30/12/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP SP, filha de Jose Maria dos Santos Barata e de Maria de Nazaré 
da Silva Barata. R$ 13,45

O convivente: RICHARD RODRIGUES DE OLIVEIRA, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 17/06/1975, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Geraldo de Oliveira e de Iracy Rodrigues 
de Oliveira. A convivente: KELLEN TÁBATA DA SILVA, profissão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Londrina - PR, data-nascimento: 04/11/1988, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, filha de Odair Teixeira da Silva e de Marta Garcia da 
Silva. R$ 13,45

O convivente: CAIO ANTERO DE SOUZA PINHEIRO, profissão: médico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Dracena - SP, data-nascimento: 13/11/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Geraldo Eduardo Pinheiro e de Tania Maria de 
Souza Pinheiro. O convivente: BRUNO FERNANDES MOITINHO DOS SANTOS, pro-
fissão: arquiteto, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Moitinho dos 
Santos e de Valeria Aparecida Fernandes dos Santos. R$ 13,45
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Inovação

O jornal “Empresas & Negócios” teve oportunidade de conversar com a diretora de 
marketing da Omie, plataforma de gestão em nuvem para PMEs, Ana Meneguini, 

sobre o Prêmio Omie de Inovação Empreendedora. 

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 12 de fevereiro de 20206

Adriana Cortez/JEN

O 
modelo de negócio da Omie se baseia em parcerias 
com mais de 18 mil escritórios contábeis. Meneguini 
falou sobre a premiação que será realizada durante 

o ‘We Are Omie Nordeste’, que acontece no Recife, em 7 de 
maio, no Classic Hall. 

JEN: Ao criar o Prêmio Omie de Inovação Empreen-
dedora para estudantes de contabilidade, contadores 
e empreendedores, a Omie se inspira nas ideias das 
empresas vencedoras para incrementar sua plataforma?

Ana Meneguini: A intenção da Omie com o prêmio é re-
forçar seu posicionamento como parceira do mercado - tanto 
empreendedores como contadores - e estimular e investir 
em projetos inovadores. Temos como objetivo estimular que 
ações inovadoras se tornem naturais e transformem ainda 
mais o ecossistema. 

JEN: O intuito é se inspirar nesta primeira edição e 
dar continuidade ao Prêmio nos anos seguintes ou ainda 
se espera o resultado de 2020 para decidir quais serão 
os próximos passos?

AM: A ideia é iniciar uma tradição e dar continuidade 
ao Prêmio Omie de Inovação Empreendedora, de forma a 
seguir apoiando de forma constante a inovação no setor. 
Esse é o pontapé inicial e queremos que se perpetue por 
muitos anos. 

JEN: Por que, em vez de dar certificado para apenas 
um integrante dos grupos vencedores, não se pensou 
em fazer para cada um que participou da elaboração do 
trabalho premiado? 

AM: Essas cláusulas às quais você se refere são apenas uma 
forma de simplificar a produção dos certificados, caso haja 
uma quantidade muito grande de nomes, porém ficará a nosso 
critério premiar os indivíduos com os devidos certificados caso 
não seja uma lista excessivamente extensa de autores. Todos 
serão reconhecidos como vencedores e serão premiados pela 
participação. 

COM 
INCENtIvOs 

A OMIE 
AjudA O 

CONtAdOr 
A sE 

AdEquAr à 
ErA dIgItAl 

JEN: É possível mensurar 
a taxa de crescimento das 
empresas do setor vincu-
ladas à Omie, desde a sua 
fundação, em 2013?

AM: As taxas de sucesso do 
sistema e de aprovação dos 
usuários são bastante altas, mas 
no momento não divulgamos 
informações referentes à base 
de empresas.

JEN: A Omie é embaixa-
dora da #culturadocresci-
mento. Poderia explicar 
um pouco sobre isso, o 
que essa “hashtag” abarca, 
qual seriam as responsabi-
lidades da Omie?

AM: Essa foi uma forma que 
criamos de englobar todas as 
iniciativas da Omie que bus-
cam levar ferramentas para 
diminuir o gap de eficiência 
da PME brasileira e ajudar o 
contador a se adequar à era 
digital ao adotar uma atua-
ção mais consultiva e menos 
operacional. Isso inclui nosso 
sistema de gestão, os serviços 
financeiros (conta digital que 
é sistema de gestão - Omie.
Cash; antecipação de recebí-
veis na plataforma) que ofere-
cemos e as iniciativas de edu-
cação empreendedora (Omie.
Academy, sistema de gestão em Kanban) que promovemos. 

JEN: A Omie foi fundada há sete anos. Por que somen-
te agora surgiu o Prêmio? O que motivou sua criação?

AM: O Prêmio é justamente parte da expansão e con-
solidação da empresa, que vem rapidamente se tornando 

um expoente tecnológico da 
América Latina. Chegamos 
em um ponto de nossa traje-
tória em que somos capazes 
de incentivar ainda mais os 
empreendedores e contado-
res e por isso resolvemos criar 
a premiação. 

JEN: O Prêmio, e pos-
terior divulgação dos 
trabalhos, seria também 
uma forma de levar ideias 
e novos conhecimentos 
a outros profissionais e, 
assim, elevar os níveis 
dos serviços oferecidos no 
mercado?

AM: Sem dúvida. Acre-
ditamos que essa troca de 
conhecimentos é muito rica e 
esse ciclo será a base de uma 
evolução bastante potente do 
mercado como um todo.

JEN: A Omie tem algum 
vínculo com a contabilida-
de, há algum produto que 
atenda a área contábil que 
até justifique o Prêmio?

AM: O sistema de gestão da 
Omie, apesar de voltado para 

o empreendedor, facilita, digitaliza e automatiza o trabalho 
de organização e envio de informações contábeis, algo que 
sempre tomou muito tempo e dificultou a relação entre con-
tadores e empreendedores. O modelo de negócio da Omie se 
baseia em parcerias com mais de 18 mil escritórios contábeis, 
que indicam o sistema para seus clientes pois enxergam o 
benefício de atender empreendedores organizados, com uma 
gestão eficiente.

JEN: A Omie oferece exclusivamente a contadores 
parceiros o maior clube de vantagens para o segmento 
do Brasil, o Club.Infinity? 

AM: Criado em abril de 2019, o clube visa reconhecer o papel 
essencial do contador dentro do ecossistema empreendedor 
nacional e impulsionar seus negócios ao entregar o ferramental 
necessário para uma atuação mais consultiva e estratégica, 
indispensável na era digital.  

O Club.Infinity objetiva ajudar o contador a lidar com esses 
desafios ao ressignificar seu papel e apoiá-lo na transição 
para um papel mais consultivo, principalmente  por meio de 
cursos gratuitos que ensinam o profissional a vender melhor 
seus serviços, criar estratégias de oferta de BPO (Business 
Process Outsourcing) e posicionar sua marca nas redes sociais. 

O Club.Infinity também oferece programas de pontos para 
viagens nacionais e internacionais; valores acessíveis ao 
software Omie para os clientes do contador; consultorias 
personalizadas; treinamentos de alto impacto; e cursos gra-
tuitos para o contador, sua equipe e seus clientes na Omie.
Academy, plataforma de educação que já capacitou mais de 
1500 alunos e alunas.

Ana Meneguini, diretora de marketing da Omie.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JULIO CESAR CALDAS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em São 
Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia dezesseis de agosto 
de mil novecentos e setenta e seis (16/08/1976), residente e domiciliado Rua Zenóbio 
Acioli, 146, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sergio Caldas e de Cassia Quintiliano Caldas. MAURÍZIA VIANA FERREIRA, esta-
do civil solteira, profissão balconista, nascida em Águas Formosas, Estado de Minas 
Gerais (CN:LV-A-011,FLS.167 ÁGUAS FORMOSAS/MG), Águas Formosas, MG no dia 
vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (22/11/1989), residente e 
domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 146, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdemar Gomes Ferreira e de Maria de Lourdes Viana Ferreira.

LEONARDO SANTOS DE MELO, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido 
no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A 099,fls.228-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (29/10/1985), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1692, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Eretides Alexandre De Melo e de Janete Fernandes dos Santos 
Melo. ALESSANDRA SALES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão biomédica, 
nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 100,FLS.058-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa (06/03/1990), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1692, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nizauro Otavio dos Santos e de Maria Pereira Sales.

JOSE CARLOS BARRETO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão aposentado, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos 
e sessenta (05/10/1960), residente e domiciliado Rua Fascinação, 278, bloco 01, apar-
tamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Zacarias dos Santos e de Nereide Barreto dos Santos. JORGYNA ALVES BADAUY, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia onze de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (11/09/1969), residente e do-
miciliada Rua Fascinação, 278, bloco 01, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ney Alves Badauy e de Zelita Alves Badauy.

SILVIO RODRIGUES MUNHOZ, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil nove-
centos e cinquenta e seis (24/11/1956), residente e domiciliado Rua José Dias Velho, 
415, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Luiz Rodrigues Gobo Ruiz e de Izabel Munhoz Rodrigues. SHIRLEY CARVALHO DE 
PAULA, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Governador Valada-
res, Estado de Minas Gerais, Governador Valadares, MG no dia nove de abril de mil 
novecentos e setenta e sete (09/04/1977), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 
415, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Henedino Cristiano de Carvalho e de Maria de Lourdes Carvalho.

MICAEL NASCIMENTO BRAGA, estado civil solteiro, profissão empacotador, nascido nes-
te Distrito (CN:LV-A-351,FLS.283-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agos-
to de mil novecentos e noventa e nove (18/08/1999), residente e domiciliado Rua Ilha de 
Santa Ana, 195, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Nogueira 
Braga e de Zildene da Silva Nascimento Braga. LARISSA SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão operador de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV-A-343,FLS.143 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e nove 
(30/05/1999), residente e domiciliada Rua Ilha de Santa Ana, 195, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Silva Ferreira e de Claudia Luciana Ferreira.

ANTONIO CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão técnico 
de segurança do trabalho, nascido em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/039.FLS.163V
-BATALHA/PI), Batalha, PI no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/01/1986), residente e domiciliado Rua Zorrilho, 22, casa 06, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Cavalcante Souza e de Ilza 
Maria de Sousa Cavalcante. JESÚS NAYANA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, 
profissão líder de estoque, nascida em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/190.FLS.533-1º 
OFÍCIO DE TERESINA/PI), Batalha, PI no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (13/06/1988), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 22, casa 06, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria dos Milagres Silva Carvalho.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA BARRETO, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido em Poções, Estado da Bahia (CN:LV-A-077,FLS.058 POÇÕES/BA), Poções, BA 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (18/08/1986), residente e 
domiciliado Rua Alayde de Souza Costa, 374, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Alves Barreto e de Lucimar de Oliveira Barreto. CICERA ISLAMONICA XAVIER LIMA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-157,FLS.
066-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (27/11/1991), residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, 374, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdenor Barbosa Lima e de Teresa Liduina Xavier Lima.

KAYQUE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão jogador profissional, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/305.FLS.104V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e oito (22/03/1998), 
residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 228, bloco B, apartamento 53, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cristian Silva e de Juliana Carla dos Santos. JAQUELINE DA SIL-
VA ALMEIDA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida no Subdis-
trito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.133V-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (01/11/1994), residente e 
domiciliada Rua Rio Imburana, 228, bloco B, apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nilton Ricardo da Cruz Almeida e de Luci Meire da Silva Almeida.

LUIZ HENRIQUE ABDALA HORTENCIO, estado civil solteiro, profissão motorista, nasci-
do no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.133V-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro (05/04/1994), re-
sidente e domiciliado Rua Criúva, 919, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marcos Antonio Hortencio e de Roseli Aparecida Hortencio. KELLY SABRINA 
DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão técnica de laboratório, nascida em 
Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/114.FLS.171-1ª ZONA DE GARANHUNS/
PE), Garanhuns, PE no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(16/12/1992), residente e domiciliada Rua Praia Catimbaú, 04, Jardim Beatriz, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de José André de Oliveira e de Valdenice Ferreira da Silva Oliveira.

DIEGO DE JESUS RAMOS, estado civil solteiro, profissão operador de loja, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/176.FLS.179-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e dois (01/10/1992), residente e do-
miciliado Rua Mandaravé, 35, casa 03, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José de Jesus Ramos e de Eliane Alves Lima. MIKAELE DA CRUZ BARBO-
SA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Itabaianinha, Estado 
de Sergipe (CN:LV.A/031.FLS.174 ITABAIANINHA/SE), Itabaianinha, SE no dia oito de 
março de mil novecentos e noventa e sete (08/03/1997), residente e domiciliada Rua 
Mandaravé, 35, casa 03, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aloisio 
Alves Barbosa e de Maria Vanis Alves da Cruz.

RENAN WILLIAN FIGUEIREDO MONTEIRO, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-316,FLS.277 SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(20/04/1992), residente e domiciliado Travessa Porto Amélia, 13, Jardim Naufal, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Horacio Monteiro e de Maria Lucia Figueiredo Mon-
teiro. ANANDA MARIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão nutricionis-
ta, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 094,FLS.121-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e quatro (13/07/1994), 
residente e domiciliada Travessa Porto Amélia, 09, Jardim Naufal, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Donizete Ferreira da Silva e de Olga Corrêa da Silva.

DAVI MACIEL MARTINS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/054.FLS.010V-FERRAZ DE VAS-
CONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia oito de setembro de mil novecentos 
e noventa (08/09/1990), residente e domiciliado Rua Francisco Jannetti, 46, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Aldo Honorio Martins e de Eliete Maciel Martins. JOSILENE 
VIEIRA CARNEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
Catolé do Rocha, Estado da Paraíba (CN:LV.A/004.FLS.266-RIACHO DOS CAVALOS/
PB), Catolé do Rocha, PB no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (29/02/1984), residente e domiciliada Rua Lamaçais, 19, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Juvêncio Carneiro Neto e de Francisca Lucia Carneiro.

ROBSON GOMES DE MATOS, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/136.FLS.056V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de no-
vembro de mil novecentos e noventa (01/11/1990), residente e domiciliado Rua José Dória 
de Andrade, 569, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu Neves de 
Matos e de Yane Maria Gomes de Matos. TAIS SILVA CARDOSO, estado civil soltei-
ra, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/056.FLS.209-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e 
três (19/03/1993), residente e domiciliada Rua José Dória de Andrade, 569, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Silva Cardoso e de Sirley Silva Pantano.

MARCONDES ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar, nascido em 
Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/006.FLS.011-UMARI/CE), Acopiara, CE no dia de-
zoito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (18/10/1987), residente e domiciliado 
Rua Sargento Silvio Delmar Holembach, 81, Centro, Bertioga, neste Estado, SP, filho de 
Manoel Alves de Sousa e de Antonia Silva de Lima. CICERA SOARES DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida em Distrito de Truçu, Município de Acopiara, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/021.FLS.596-TRUÇU/CE), Acopiara, CE no dia quatorze de 
abril de mil novecentos e noventa (14/04/1990), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
1294, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anto-
nio Lourenço da Silva e de Adelia Maria Soares da Silva.

ELYEL DUARTE, estado civil solteiro, profissão ferroviário, nascido em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/090.FLS.024-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro (08/07/1984), residente e domiciliado Avenida An-
tônio Ricardo da Silva, 192, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Nilson Gonçalves Duarte e de Geni Ferreira dos Santos Duarte. DAYANE 
BISPO MIRANDA DE SENA, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em 
Diadema, neste Estado (CN:LV.A/046.FLS.591 ITAIM PAULISTA/SP), Diadema, SP no 
dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e um (30/06/1991), residente e domici-
liada Rua Arbela, 74, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcelino Miranda de Sena e de Terezinha Bispo Miranda.

NKAMA MBOTE AUGUSTO JOAO, estado civil solteiro, profissão caminhoneiro, nasci-
do em Cuimba, Província de Zaire - Angola, Cuimba, Província de Zaire - Angola no dia 
três de março de mil novecentos e setenta e cinco (03/03/1975), residente e domiciliado 
Rua Zorrilho, 51, B, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Dibanzilua João e de Dialundama Suzana. MAYANGI LUZOLO MI-
REILLE, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Damba, Província de 
Uíge - Angola, Damba, Província de Uíge - Angola no dia vinte e oito de novembro de 
mil novecentos e oitenta e três (28/11/1983), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 51, 
B, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ngwala Simão e de Bakubameme Landu.

BRUNO FARIAS DONATO, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/120.FLS.244V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
janeiro de mil novecentos e noventa (07/01/1990), residente e domiciliado Rua Giovanni 
Quadri, 166, bloco 14, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Adetino Dias Donato e de Maria Aparecida Farias dos San-
tos Donato. FLAVIA DE SOUZA FREIRE, estado civil divorciada, profissão pedagoga, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (25/02/1982), residente e domiciliada Rua Giovanni Quadri, 
166, bloco 14, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wilian de Souza Freire e de Marisete Aparecida de Souza Freire.

RAFAEL DOS ANJOS SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão funcionário público, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.093V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e três (03/04/1983), 
residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 535, casa 06, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ruben Henrique Pedrosa Santiago e de Aurea 
Maria dos Anjos Santiago. PÂMELA VIEIRA DE PAULA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/098.FLS.072V-ITAQUE-
RA/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/05/1987), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 535, casa 06, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Alexandre de Paula e de Hilda 
Vieira de Paula.

JONATHAN RODRIGO DE ASSIS CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de farmácia, nascido neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.173 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (22/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Lua Curiosa, 21, casa 03, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Rodrigues de Jesus Conceição 
e de Alessandra Cruz de Assis. IONARA MENDES DE MORAIS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Luís Gomes, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/004.
FLS.008-LUÍS GOMES/RN), Luís Gomes, RN no dia dois de março de mil novecentos e 
noventa e seis (02/03/1996), residente e domiciliada Rua Lua Curiosa, 21, casa 03, Con-
junto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Estevão de 
Morais e de Maria Mendes da Silva Morais.

SANDRO FARIA COSTA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido no Sub-
distrito Alto da Mooca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecen-
tos e setenta e dois (10/05/1972), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 647, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Faria Costa e de Maria 
Gomes Costa. JULIANA PAIVA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/189.FLS.049V-VITÓRIA DA CONQUIS-
TA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (24/09/1983), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 647, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Belarmino José da Silva e de Tergina 
Paiva Silva.

BRUNO SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido no Subdistri-
to Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.096 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de junho de mil novecentos e noventa e três (11/06/1993), residente e domiciliado 
Rua Machado Nunes, 150, casa A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Evanildo Antonio dos Santos e de Elizabete Silva Santos. DANIE-
LE MOREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/248.FLS.113V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de maio de dois mil (04/05/2000), residente e domiciliada Rua Moisés de 
Corena, 11, B, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio 
de Carvalho e de Marineide Moreira de Souza.

DANIEL YURI KAWAGUCHI CORONEL, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.093-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e seis (21/07/1986), 
residente e domiciliado Rua Rio do Oeste, 240, casa 18, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Blas Ramon Coronel e de Kimie Kawaguchi. PATRÍCIA APARECIDA PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão modelista, nascida no Subdistrito Capela do Socorro, nes-
ta Capital (CN:LV.A/252.FLS.006V-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/11/1988), residente e domi-
ciliada Rua Olímpio Soares de Carvalho, 280, Parque Grajaú, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Carlos Pereira e de Selma Oliveira de Lima Pereira.

IVAN MARCOS CLEMENTINO, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A-078,FLS.141 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (16/08/1975), residente e domiciliado Rua 
Isidoro de Lara, 310, bloco B, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro José Clementino e de Marly Pan Clemen-
tino. JACQUELINE DE OLIVEIRA LANDI, estado civil solteira, profissão assistente de 
contratos pleno, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-058,FLS.
041-B ELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e três (28/08/1983), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 310, bloco 
B, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raquel de Oliveira Landi.

RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/108.FLS.066-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (27/08/1988), residente e domiciliado 
Rua Rafael Loduca, 203, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Roseli Pinheiro dos Santos. GABRIELA PRISCILA DE SOUZA AGUIRRI, estado 
civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/340.FLS.100-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e noventa e dois (30/09/1992), residente e domiciliada Rua 
Rafael Loduca, 203, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Fernando Teixeira Aguirri e de Viviane Pereira de Souza.

FRANCISCO RÔMULO CABRAL, estado civil divorciado, profissão gerente industrial, 
nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos 
e setenta e nove (28/04/1979), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérga-
mo, 705, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparicío 
Cabral e de Maria Raimunda Cabral. VANESSA TAMAYO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão promotora de vendas, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado 
(CN:LV.A/068.FLS.075-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia 
vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (25/08/1986), residente e do-
miciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 705, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Caetano dos Santos e de Rosemeire Tamayo.

PAULO HENRIQUE CAIRES RIBEIRO SILVA, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil 
novecentos e noventa e um (29/05/1991), residente e domiciliado Rua Benedito Coelho 
Neto, 241, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ribeiro da Silva e de 
Altamira Caires de Oliveira. JOSYANE ALVES MARCELINO, estado civil solteira, pro-
fissão desempregada, nascida em Brasília, Distrito Federal, Brasília, DF no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (04/01/1994), residente e domiciliada 
Quadra 207, Lts 4/6/8, Bl D, Ap 604, Res Imprensa IV, Águas Claras, Brasília - DF, Águas 
Claras, DF, filha de João Batista Marcelino e de Maria da Penha Alves de Souza Mar-
celino. "Cópia Enviada pelo Oficial de R.C.P.N do 8º Ofício de Brasília, Distrito Federal”

GUILHERME PAULO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 258,FLS.262-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(27/04/1995), residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 706, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wagner Aparecido Vicente de Souza e de Lucimeire Paulo de 
Souza. NATHÁLIA NASCIMENTO SANTANA, estado civil solteira, profissão vendedora 
autônoma, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-250,FLS.207-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos 
e noventa e oito (14/11/1998), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 
706, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson de Andrade Santana e de Cristiane 
Nascimento Santana.

NORIHIKO OTA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em Okinawa - Japão, 
Okinawa - Japão no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(23/09/1955), residente e domiciliado Rua Gravatá-do-Campo, 337, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Tokuzo Ota e de Toshi Ota. MARIA KEIKO NAKAMU-
RA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Colorado, Estado do Paraná 
(CN:LV.A/008.FLS.154 COLORADO/PR), Colorado, PR no dia seis de fevereiro de mil 
novecentos e sessenta e três (06/02/1963), residente e domiciliada Rua Gravatá-do 
Campo, 337, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Nakamura e de 
Tomeko Yokoi Nakamura.

RONAN PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Pe-
trolândia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/106.FLS.296V PAULO AFONSO/BA), Pe-
trolândia, PE no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e nove (16/03/1989), 
residente e domiciliado Rua Ferdinando Bibiena, 81, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Valter Xavier da Silva e de 
Antonia Pereira da Silva. DANDARA BEATRIZ SOARES GARCIA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/134.FLS.
111-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (23/02/1996), residente e domiciliada Rua Ferdinando Bibiena, 81, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge 
Marcos Alves Garcia e de Vivian Soares Garcia.

GUSTAVO PRADO THEREZA, estado civil solteiro, profissão call center, nascido em 
Curitiba, Estado do Paraná (CN:LV-A-229,FLS.271 CURITIBA/PR), Curitiba, PR no dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e seis (16/08/1996), residente e do-
miciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1072, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Nunes Thereza e de Elisa Stephan 
Prado. VANESSA NATALIA DA SILVA SAMPAIO, estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida neste Distrito (CN:LV-A-284,FLS.036 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e sete (27/07/1997), residente e 
domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1072, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedroza Sampaio e de Claudia 
Cristina da Silva.

RENAN DE CARVALHO NOVAES, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/246.FLS.217-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e seis (04/04/1996), residente e domi-
ciliado Avenida Padres Olivetanos, 215, apartamento 161, Vila Esperança, nesta Capi-
tal, São Paulo, SP, filho de Richard Pereira Novaes e de Elenira de Carvalho Novaes. 
ISABELLA CARDOSO PASCHOAL, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/293.FLS.176-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e seis (08/05/1996), resi-
dente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 334, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nilton Tomaz Paschoal e de Roseli Aparecida Cardoso Paschoal.

RENAN SARTORATTO MERLO, estado civil solteiro, profissão analista de validação, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV-A 036,fls.059v-2º SUBDIS-
TRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia 
onze de fevereiro de mil novecentos e noventa (11/02/1990), residente e domiciliado 
Rua João Dias Mendes, 258, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Laércio Merlo Torres e de Elisabete Cristina Sartoratto Merlo. ISIS 
SAUER RECCO MARTINS COSTA, estado civil solteira, profissão analista de controle 
de qualidade, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-206,FLS.05V
-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e no-
venta (19/06/1990), residente e domiciliada Rua João Dias Mendes, 258, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rupen Dursunian Martins 
Costa e de Zilá Sauer Recco Martins Costa.

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS BRAZ, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/cccc303.FLS.235-JABAQUA-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e 
seis (21/11/1996), residente e domiciliado Rua Guaiá-Guaçu, 134, bloco B, apartamento 
14, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Roberto Braz e de Adriana 
das Graças Dos Santos. THAYANE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/429.FLS.218 
CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e sete (24/02/1997), residente e domiciliada Rua Guaiá-Guaçu, 
134, bloco B, apartamento 14, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edival 
Souza dos Santos e de Estelita Dias Souza dos Santos.

MISAEL DE SOUZA NOVAIS SANTOS, estado civil viúvo, profissão eletricista, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de maio de mil nove-
centos e oitenta e oito (24/05/1988), residente e domiciliado Rua Lebon Régis, 155, Vila 
Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Milton dos Santos e de Laura de Sou-
za Novais Santos. JAQUELINE SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/128.FLS.074V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/01/1995), residente e domiciliada Rua Lebon Régis, 155, Vila Brasil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de Iralma Soares dos Santos.

MARCO ANTONIO DE MORAIS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão projetista, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/030.FLS.241V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (20/05/1985), resi-
dente e domiciliado Travessa Gildásio Barbosa Almeida, 16, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio de Morais e de Irani Nadir Pedro de 
Morais. KÁTIA MIRANDA DOS SANTOS DE PAULA, estado civil solteira, profissão téc-
nica de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/093.FLS.157 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (05/12/1986), 
residente e domiciliada Travessa Gildásio Barbosa Almeida, 16, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Moreira de Paula e de Ilza Miranda dos 
Santos de Paula.

DANIEL FERNANDES BARBOSA, estado civil viúvo, profissão encarregado de eletri-
cista, nascido em Junqueiro, Estado de Alagoas, Junqueiro, AL no dia onze de abril de 
mil novecentos e setenta e seis (11/04/1976), residente e domiciliado Rua Caxiú, 58, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Nunes Barbosa e de Edite Fernandes Barbosa. GIVANIA LIMA DE OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profissão assistente administrativo, nascida em Maceió, Estado 
de Alagoas, Maceió, AL no dia primeiro de outubro de mil novecentos e sessenta e sete 
(01/10/1967), residente e domiciliada Rua Caxiú, 58, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joelson Lima de Oliveira e de Ge-
dalva Dias de Oliveira.

VITOR HUGO RIBEIRO DA SILVEIRA, estado civil divorciado, profissão supervisor de 
cobrança, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no 
dia onze de março de mil novecentos e oitenta e sete (11/03/1987), residente e domi-
ciliado Rua Victório Santim, 2798, bloco 01, apartamento 134, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Dias da Silveira e de Sandra Aparecida Ribeiro 
da Silveira. MAIARA DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnico de segurança 
do trabalho, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.072 GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e quatro 
(30/05/1994), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, bloco 01, apartamento 
134, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio da Silva e 
de Tânia Maria da Silva.

JONATAS DIAS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão analista de pcp, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/390.FLS.273-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (29/11/1994), residente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 326, casa 01, Vila Ver-
de, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Tavares de Lima e de Rosana Cristina 
Dias. SARA CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/319.FLS.091V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e oito (20/08/1998), residente e domi-
ciliada Rua Luís Delpi, 348, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Genildo Generino dos Santos e de Rita de Cassia Pereira de Carvalho.

ODIRLEI DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profissão confeiteiro, nascido no Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.089-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de julho de mil novecentos e setenta e nove (13/07/1979), residente e 
domiciliado Rua São Félix do Piauí, 687, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Paulo Ferreira Sousa e de Domingas Avelina da Silva Sousa. DAIANE 
DUTRA DAMACENO, estado civil divorciada, profissão assistente de cobrança, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa 
(14/08/1990), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 687, Vila Carmosina, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Lenita Dutra Damaceno.

TIAGO SOARES BENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.137-CASA VER-
DE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa 
(24/06/1990), residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 116, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Soares Bento da Silva e de Maria 
Cristina da Silva. DANIELA BEZERRA DE SOUSA, estado civil divorciada, profissão 
analista de relacionamento, nascida no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, São Pau-
lo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e um (14/07/1981), residente 
e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 116, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Enedino de Sousa e de Marilene Bezerra de Sousa.

ALEX SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nas-
cido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.086-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e oito (01/03/1988), 
residente e domiciliado Avenida Adriano Bertozzi, 831, casa 01, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio dos Santos e de Sandra Maria da Sil-
va. ARIELLE BARBOSA DE LIMA, estado civil solteira, profissão operadora de loja, 
nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/158.FLS.020-1º OFÍCIO DE ITABUNA/
BA), Itabuna, BA no dia seis de maio de mil novecentos e noventa e oito (06/05/1998), 
residente e domiciliada Rua Professor Leonardo Van Acker, 40, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Alves de Lima e de Maria de 
Fátima Ressurreição Barbosa.

JOSEMÍ AMARO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/069.FLS.298-1º DIS-
TRITO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE), Vitória de Santo Antão, PE no dia dois de 
janeiro de mil novecentos e setenta e dois (02/01/1972), residente e domiciliado Rua 
Rafael Loduca, 210, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Amaro da Conceição e de Maria Sebastiana da Conceição. APARECIDA ALVES 
CARNEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/018.FLS.046 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (07/07/1979), residente e domiciliada Rua Rafael Loduca, 
210, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carneiro de 
Souza e de Maria Alves Carneiro.

JAILSON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gari, nascido em São Ben-
to do Una, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.143 SÃO BENTO DO UNA/PE), 
São Bento do Una, PE no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e 
sete (25/10/1967), residente e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, 34, A, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Paulo da Silva e de Irene Santos da 
Silva. TERESINHA CECILIA DE SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Bento do Una, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/027.FLS.177-
LAJEDO/PE), São Bento do Una, PE no dia dez de outubro de mil novecentos e ses-
senta e cinco (10/10/1965), residente e domiciliada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 
34, A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Xavier de Siqueira e de 
Cecilia Maria de Siqueira.

FRANCIELE DONHA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de má-
quina, nascida em Guarujá, neste Estado (CN:LV.A/053.FLS.034V GUARUJÁ/SP), Gua-
rujá, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e dois (22/05/1992), 
residente e domiciliada Rua Cinza das Horas, 166, casa 02, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Domingos dos Santos e de Romilda Berbel Donha 
Costa. AMANDA ANGELICA COSTA DO VALE, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de costura, nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/235.FLS.136-3ª ZONA 
DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta 
e oito (05/10/1988), residente e domiciliada Rua Cinza das Horas, 166, casa 02, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Candida Angelica Costa do Vale.

WELISSON SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador de máqui-
nas gráficas, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dois de abril de mil novecentos e sessenta e nove (02/04/1969), residente e domiciliado 
Rua Aluísio Balmer, 69, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João da Silva e de Zelita Santos da Silva. TATIANE LAGOS, estado civil 
divorciada, profissão jornalista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e três (01/04/1983), residente e domiciliada 
Rua Domingos Rubino, 454, bloco A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudia Lagos.

JÚLIO CEZAR GAGLIARDI DA ROSA, estado civil divorciado, profissão técnico de se-
gurança do trabalho, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de abril 
de mil novecentos e oitenta e um (06/04/1981), residente e domiciliado Rua José Melani, 
62, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Vanildo da Rosa e de Maria Cristina Gagliardi da Rosa. WANESSA 
ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente comercial, 
nascida no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV-A-087,FLS.113-, São Paulo, SP 
no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e três (19/09/1983), residente 
e domiciliada Rua José Melani, 62, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David de Oliveira Santos e de Maria 
Delza Adolfo Santos.

DAVI DA SILVA BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão lavador de autos, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/268.FLS.224V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e seis (07/12/1996), residente e domiciliado 
Rua Reverendo Alcides Franco, 300, casa 02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rogério Brandão e de Maria de Lourdes da Silva. GABRIELA RO-
DRIGUES PEÇANHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/254.FLS.021-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e noventa e oito (15/09/1998), residente e domiciliada Rua 
Reverendo Alcides Franco, 300, casa 02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Rogerio Guedes Peçanha e de Patricia Rodrigues Peçanha.

MARCOS FELIPE MATIAS BELO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 076.FLS.247V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/05/1984), residente e domiciliado Rua Taira, 316, casa 01, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Silas Belo e de Elza Matias Belo. ALINE GARCIA, es-
tado civil solteira, profissão estoquista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-099.
FLS.189-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de 
mil novecentos e noventa e dois (29/04/1992), residente e domiciliada Rua Taira, 316, 
casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Regina Garcia.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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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: FRANCISCO ANTONIO PEIXÔTO, estado civil divorciado, profis-
são jardineiro, nascido em São José da Laje, AL, no dia (04/03/1955), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio Peixôto e de Eu-
frazia Delmira da Conceição. A pretendente: ANGELICA DA SILVA BENTO, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(18/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo 
Bento e de Maria Eliete da Silva.

O pretendente: LEANDRO ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão lider 
de suprimento, nascido em São Vicente Ferrer, PE, no dia (18/10/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Agripino da Silva e de Maria 
Raimunda da Silva. A pretendente: DANIELE PAMELA DO VALE QUEIROZ, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia 
(24/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Messias 
Queiroz e de Aksynoan Maria do Vale.

O pretendente: ANDERSON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson Xavier da Silva e de Viviane Gomes Florindo. A preten-
dente: JULLY BAIÃO DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Bandeirantes, PR, no dia (22/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Alves da Silva e de Maria Elena Baião da Silva.

O pretendente: JONATHAN RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1992), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Silva de Almeida e de Vera Lucia 
Rodrigues de Almeida. A pretendente: ANA PAULA PINHEIRO PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão garçonete, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Pereira e de Maria Augusta 
Pinheiro Pereira.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão professor, nascido em Pederneiras, SP, no dia (13/02/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir dos Santos e de Francisca 
do Carmo da Silva Santos. A pretendente: TÂNIA MARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de sala, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Mauricio da Silva 
e de Maria Vilanir Monteiro Dantas Silva.

O pretendente: HUGO LEONARDO JESUS DE APRESIDIO, estado civil solteiro, profissão 
sushiman, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Donizete de Apresidio e de Maria Aparecida 
de Jesus. A pretendente: JOCELMA DA CONCEIÇÃO BEZERRA, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em São Mateus do Maranhão, MA, no dia (02/11/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jucelino Bezerra e de Maria 
dos Remedios Oliveira da Conceição.

O pretendente: ADELCLECIO FERNANDO EUGENIA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de produção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/04/1982), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleusa Regina Eugenia. A pretendente: 
MÁRCIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (16/02/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria das Graças de Oliveira.

O pretendente: FABRISIO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão coordena-
dor, nascido em Gentio do Ouro, BA, no dia (29/08/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alves da Silva e de Vivalci Vieira da Silva. A 
pretendente: TATIANA APARECIDA COSTA PRATES, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (04/09/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldino Nunes Prates e de Maria 
Terezinha Costa Prates.

O pretendente: ADEILSON CONCEIÇÃO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Nova Redenção, BA, no dia (20/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Carvalho de Jesus e de Valdira Silva da Con-
ceição. A pretendente: LUANA MERCÊS DE MOURA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Campinas, SP, no dia (21/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Sena de Moura e de Simone França Mercês.

O pretendente: JULIO CESAR FREIRE DOS REIS, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (01/04/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo dos Reis e de Analia Freire. A pretendente: 
FLAVIA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão massoterapeuta, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/02/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Abedias Teixeira de Oliveira e de Agrinalda Lima de Oliveira.

O pretendente: KLEBER BARBOSA MODESTO, estado civil divorciado, profissão ven-
dedor, nascido em Arujá, SP, no dia (20/03/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Ribamar Moreira Modesto e de Eronilda Barbosa Modesto. 
A pretendente: VALDERICE MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Walter Soares de Oliveira e de Clelia 
Assunta Monteiro da Costa.

O pretendente: DAVI DE ALBUQUERQUE VIANA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Viana e de Cheila Maria de 
Albuquerque Viana. A pretendente: STELLA GONÇALVES, estado civil divorciada, pro-
fissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Selda Pereira Gonçalves.

O pretendente: TIAGO NOVAIS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão eletrotécnico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Coutinho de Almeida e de Edinalva Novais de Almeida. A 
pretendente: CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão gerente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vanderley Alves Machado e de Jussara Gonçalves de Oliveira 
Alves Machado.

O pretendente: RENATO FELIZARDO DE MELO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdir Lou de Melo e de Terezinha Aparecida Felizardo de Melo. 
A pretendente: SHIRLEY SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Amaranto Francisco Ferreira e de Lecy Calheira Silva.

O pretendente: ROBERT RODRIGUES BRAGA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
repositor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Braga Ferreira e de Vanda Rodrigues Dourado 
Ferreira. A pretendente: EMILI ROCHA FIRMIANO, estado civil solteira, profissão ope-
radora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erivelto Ribeiro Firmiano e de Simone Rocha Pageu.

O pretendente: TULIO FELIPE DE EÇA FREITAS, estado civil solteiro, profissão funileiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/07/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Firmino Antonio Neto de Freitas e de Maria de Fatima 
Curcino de Eça. A pretendente: LEYDIMARA MACIEL COSTA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Novo Oriente, CE, no dia (26/04/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Maciel Virgino e de Ezilêuza 
da Costa Maciel.

O pretendente: NILSON DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/12/1985), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Almiro Lima e de Nilzair dos Santos Lima. A 
pretendente: CRISTIANE DE CARLOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Cianorte, PR, no dia (28/12/1972), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Vitorino de Oliveira e de Leny de Carlos Oliveira.

O pretendente: KAYQUE DA SILVA MIGUEL, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Miguel e de Sidneia Pompeu da Silva 
Miguel. A pretendente: THAISSA SERAFIM DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1998), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jardel José de Lima e de Maria Viviane 
Serafim de Lima.

O pretendente: LUCAS CORREA DE MELO, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (03/06/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Liriverigue Paz de Melo e de Daniela Penina Correa. A 
pretendente: MARIA VITORIA DA COSTA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Garanhuns, PE, no dia (08/05/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Cicero do Nascimento e de Maria José da 
Costa Gomes.

O pretendente: EDUARDO LIBERALINO PONTES, estado civil solteiro, profissão me-
cânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Pontes e de Luciene Liberalino Silva Pontes. 
A pretendente: EWELYN MAYARA DA SILVA BEZERRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1997), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Sinesio Bezerra e de Fabiana 
Cardoso da Silva Bezerra.

O pretendente: JUSCELINO MOREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (25/07/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Moreira dos Santos. A pretendente: 
OBENE RIBEIRO DE BRITO, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (03/03/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Salomão Ribeiro de Brito e de Lindalva Ferreira de Brito.

O pretendente: VAGNER VALERIO, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido 
em Ipaussu, SP, no dia (15/04/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Dimarães Valerio e de Marcia Regina Valerio. A pretendente: VIVIANE DOS 
SANTOS BITENCOURT, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Afonso Ferreira Bitencourt e de Marli dos Santos Bitencourt.

O pretendente: RICARDO GALDINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
operador de máquina, nascido em Suzano, SP, no dia (08/07/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Galdino dos Santos e de Maria Helena dos 
Santos. A pretendente: ANA CAROLINE RODRIGUES MARQUES, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/1999), residente e domicilia-
da neste distrito civil, São Paulo, SP, filha de Nilson Marques e de Kelly Cristina Rodrigues.

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS MIGORANCI, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lazaro Migoranci e de Maria Bernardo dos Santos 
Migoranci. A pretendente: BRUNA HOLANDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Rodrigo Francisco da Silva e de Gilmara Holanda Batista.

O pretendente: MARCOS DE CAMPOS MATEUS, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Mateus e de Rosangela de Campos Mateus. A 
pretendente: PRISCILA SANTOS CONELHERO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1992), residente e domiciliada neste distritro, 
São Paulo, SP, filha de Claudemir Conelhero e de Marcia Oliveira Santos Conelhero.

A pretendente: TANIA DE FATIMA TEIXEIRA ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
corretora de seguros, nascida em Belém, PA, no dia (28/02/1965), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Araujo Silva e de Maria Irani Teixeira da 
Silva. A pretendente: EBE MEIRE SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/10/1967), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Macario da Silva e de Maria 
do Carmo da Silva.

O pretendente: LUIZ FABIANO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão auxililar de 
tingimento, nascido em Passa Quatro, MG, no dia (14/02/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Ribeiro Pereira e de Maria Rita Alves Pereira. 
A pretendente: DULCE ALVES COUTINHO, estado civil divorciada, profissão doméstica, 
nascida em Varzelândia, MG, no dia (01/09/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Alves Coutinho e de Luzia Borges de Oliveira.

O pretendente: JURANDIR SOARES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em Guaraniaçu, PR, no dia (26/02/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge da Silva e de Maria Soares de Jesus. A pretendente: 
MARIA JÁRIA NOGUEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Miguel, RN, no dia (18/09/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Francisco Neto e de Maria Edite Nunes.

O pretendente: LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1992), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz da Silva e de Lindinalva Alves dos 
Santos. A pretendente: LILIANE FARIAS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1982), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Sandoval Jose dos Santos e de Eliane Aparecida de Farias.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS LACERDA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1996), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Luiz Noberto de Souza Lacerda e de Claudia Cristina Santos 
Lacerda. A pretendente: LETICIA DA SILVA ZAMPOLI, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Mendes Zampoli e de Vilma Ferreira da Silva.

O pretendente: RENNAN ALVES QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nivaldo Queiroz e de Maria Rosangela Alves Queiroz. A pretendente: 
KEILA DOS SANTOS SALVADOR, estado civil solteira, profissão telefonista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Aparecido Constantino Salvador e de Laura Amado dos Santos Salvador.

O pretendente: RAFAEL LEVATTI MARTINS, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Martins Sobrinho e de Luzia Levatti. A pre-
tendente: REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos José de Oliveira e de Miriam Santos de Oliveira.

O pretendente: AGNALDO AQUINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1985), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Gonçalves dos Santos e de Marli 
Romão Aquino. A pretendente: CREMILDA SOARES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Recife, PE, no dia (04/09/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maria Madalena Soares.

O pretendente: MAURO FELIPE DE PAULA SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
meio oficial de serralheiro, nascido em Cruzeiro, SP, no dia (04/01/1992), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arlem Mota Santos e de Daniele Aparecida 
de Paula Santos. A pretendente: VITÓRIA VENTURA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1997), 
residente e domiciliada no Tucuruvi, São Paulo, SP, filha de José Jacinto Bezerra do 
Nascimento e de Maria Bomfim Ventura.

O pretendente: ELVIS ANDRÉ LOPES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/11/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Francisco José Lopes e de Luzia Andrea Lopes. A pretendente: JOCELI 
TRAJANO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Inacio Trajano da Silva e de Evandete Belo da Silva.

O pretendente: ADERILDO RAMOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão contro-
lador de acesso, nascido em Surubim, PE, no dia (03/03/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Ramos da Silva e de Luzinete Maria da 
Silva. A pretendente: LEIDE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida em Guadalupe, PI, no dia (19/12/1963), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Julio da Silva e de Maria Luiza da Conceição Silva.

O pretendente: ELTON BATISTA MACIEL, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
esmaltaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/12/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Paz Maciel Neto e de Romilda Gonçalves 
Batista. A pretendente: NATHALIA XAVIER LIMA, estado civil solteira, profissão au-
xiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marinaldo Pereira Lima e de Maria 
Elizabete Barbosa Xavier.

O pretendente: DENOEL DA SILVA BRITO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Irece, BA, no dia (20/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Deusdedite Gonçalves de Brito e de Gecionete da Silva Brito. A pre-
tendente: ISIS BRENDA SOUSA AMORIM, estado civil solteira, profissão operadora de 
tele atendimento, nascida em Brasília, DF, no dia (03/08/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Soriano Souza Amorim e de Ivanilda 
Inocencio de Sousa.

O pretendente: ELDER WELLINGTON AMORIM, estado civil solteiro, profissão alpinis-
ta industrial, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia (26/04/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Selma Regina Amorim. A pretendente: 
JÉSSIKA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Solanea, 
PB, no dia (22/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luciana Santos da Silva.

O pretendente: KAIO DUARTE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão desen-
volvedor de programas, nascido em Dom Eliseu, PA, no dia (05/10/1996), residente e 
domiciliado em Porto, Portugal, filho de Antonio Marcino Duarte dos Santos e de Dagmar 
Uchôa Pereira. A pretendente: TAYNA CARVALHO BITENCOURT DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão química, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Bitencourt de Souza e de 
Lucimara Francisca de Carvalho.

O pretendente: CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/1974), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Alves dos Santos e de Antonia Alves de Almeida. A pretendente: 
MARIA DE LOURDES LOPES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Macaparana, PE, no dia (24/02/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Pedro Lopes e de Maria das Dores Lopes.

O pretendente: GLEYDSON DIAS DA COSTA, estado civil solteiro, profissão soldador, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Igino Silverio da Costa e de Cicera Adriana Dias Pinheiro 
da Costa. A pretendente: SUELLEN TAVARES NAPOLEÃO, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida em Praia Grande, SP, no dia (01/12/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Aparecido Napoleão e 
de Erika Tavares Torrano.

O pretendente: DANIEL PEREIRA DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/05/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira de Assis e de Virginia Sabino de As-
sis. A pretendente: SHEILA PEREIRA DA MATA, estado civil divorciada, profissão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Ferreira da Mata e de 
Jaldineide Pereira da Mata.

O pretendente: CARLOS VINICIUS DA SILVA FARIA MARINS, estado civil solteiro, 
profissão segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos de Faria Marins e de Tereza 
da Silva. A pretendente: DANIELE BATISTA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
assistente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1992), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Batista de Sousa e de Maria 
Jose Batista de Sousa.

O pretendente: JESSÉ VERÍSSIMO DE PAIVA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Veríssimo de Paiva e de Geni Maria de Paiva. 
A pretendente: GERUZA OLIVEIRA CARMINATE, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida em Argirita, MG, no dia (16/06/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Guilherme Carminate de Oliveira e de Maria 
Aparecida de Oliveira Carminate.

O pretendente: WEDER CÉSAR MOREIRA, estado civil solteiro, profissão motoris-
ta, nascido em Santo André, SP, no dia (08/01/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Bosco Cezar Moreira e de Evelin Perla Malagoli 
de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA FERREIRA REIS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Ferreira dos Reis e de Emilia 
Trosdolf Reis.

O pretendente: FÁBIO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Deusimar Maximino da Silva e de Ana Silva dos Santos. A pretendente: 
NATÁLIA DOS ANJOS MARTINS, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Azimiro Martins e de Vera Lucia Pacheco dos Anjos.

O pretendente: WALLACE GABRIEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Pereira dos Santos e de 
Cleonice Barroso da Silva. A pretendente: LARISSA ARCANJO ALVES SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Eduardo Arcanjo da Silva e de 
Veronice Santos Alves.

O pretendente: EDSON ROBERTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão servidor 
público estadual, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (28/08/1978), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Tiburcio de Souza e de Maria Auxiliadora 
de Souza. A pretendente: PATRÍCIA SOUZA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
farmacêutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Angelino Eliziano de Araujo e de Antonia de Souza 
Santos Araujo.

O pretendente: CLAUDINEI ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de operação, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Soares da Silva e de Edite Alves da Silva. A 
pretendente: ANA CLÁUDIA SANTOS DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Salvador, BA, no dia (23/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Ferraz de Araújo e de Anita Santos de Araújo.

O pretendente: MATEUS AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (30/04/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Conceição Ferreira e de 
Benedita de Fatima Rodrigues. A pretendente: BYANCA RIZZI DA SILVA FOSSALUZZA, 
estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Walter Benedito Fossaluzza 
e de Paula Rizzi da Silva Fossaluzza.

O pretendente: LUCAS FELIPE, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (20/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Francisco Carlos Felipe e de Neusa Aparecida de Moura Felipe. A pretendente: 
AMANDA SOUZA DA CRUZ SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivalserio da Cruz Santos e de Natalina de Souza Barbosa.
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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: FABIO MAURICIO CUBAS, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
logístico, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (25/03/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Oliveira Cubas e de 
Maria Rute Mauricio Cubas. A pretendente: RENATA CRISTINA HILARIO AGOSTINHO, 
de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (05/03/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Agostinho e de Maria de Fátima Hilario Agostinho.

O pretendente: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GENTILE, de nacionalidade brasileiro, 
profissão dentista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/06/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Carlos Roberto Gentile 
e de Suely Garcia Teixeira Gentile. A pretendente: RENATA TOLUSSI, de nacionalidade 
brasileira, profissão funcionária pública estadual, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (31/03/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, 
filha de Francisco Carlos Tolussi e de Maria Adelina de Oliveira Tolussi.

O pretendente: CAIO VINICIUS LIRA VOGT DEUS, de nacionalidade brasileira, profis-
são comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/11/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de José Roberto Vogt Deus 
e de Marcia Regina Lira Vogt Deus. A pretendente: ELLEN JULIANE DOS SANTOS 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/10/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vanildo Mauro Alves Pereira e de Maria Aparecida dos Santos Pereira.

O pretendente: DIEGO DE FREITAS MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/07/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Luiz Antonio Martins 
Neto e de Sonia de Freitas Martins. A pretendente: MARCELA CASSAVIA DIAS, de 
nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (22/03/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Armando Izzo Dias e de Carmen Lucia Cassavia Dias.

O pretendente: MARCELO ARCAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
metroviário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/01/1963), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Alberto Alves da Silva e de 
Lucia Arcas. A pretendente: MONICA JERONYMO DE SOUZA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão do lar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/09/1968), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Mario Jeronymo da Silva 
e de Maria Thereza da Silva.

O pretendente: RENATO KIGUTI IKEDA, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/01/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tadao Ikeda e de Wilma Kiguti Ikeda. 
A pretendente: NATHÁLIA ROSSI CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
servidora pública, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/02/1986), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Roberto de Paula 
Cordeiro e de Marisa Rossi Cordeiro.

O pretendente: GILVANDRO GABRIEL DE SANTANA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de feirante, estado civil solteiro, nascido em Timbaúba - PE, 
no dia (30/09/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Flavio Antonio dos Santos e de Maria Cristina de Santana. A pretendente: DANIELLE 
DOS SANTOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/08/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Florisvaldo Magalhães Barbosa e de Rosa 
Maria Barbosa.

O pretendente: DANILO ALEXANDRINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(25/05/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ranael 
Santana da Silva e de Cécia da Hora Alexandrino da Silva. A pretendente: BIANCA 
SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/07/1993), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Mauro Xavier de Oliveira e de Maria Aidil 
Bittencourt Silva Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO AGUIAR, de nacionalidade brasileira, profissão con-
trolador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/02/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Ferreira 
de Aguiar e de Vera Lucia dos Santos de Aguiar. A pretendente: ADRIELE CRISTINA 
DE JESUS BRITO, de nacionalidade brasileira, profissão líder de portaria, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/01/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Regiane de Jesus Brito.

O convivente: RAFAEL SITTA PAULINO, de nacionalidade brasileira, profissão en-
genheiro, estado civil divorciado, nascido em Santo André - SP, no dia (20/07/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Antonio Carlos 
Paulino e de Rosangela Aparecida Paulino. A convivente: ABIGAIL ACOSTA 
HERNANDEZ, de nacionalidade mexicana, profissão engenheira, estado civil sol-
teira, nascida em Celaya - Guanajuato - México, no dia (26/02/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Bernardo Acosta Vargas e 
de Liliana Hernandez Hernandez.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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