
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.057

Quarta-feira, 
19 de fevereiro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Painel vai discutir o impacto da LGPD nas 
empresas

@O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre software e 
gestão – irá realizar o “Painel LGPD: O cenário atual, perspectivas 

reais e o impacto no dia a dia das empresas", nos dias 14 e 15 de abril. A 
proteção de dados pessoais vem sendo um dos assuntos mais discutidos 
atualmente dentro do segmento de TI. Isso ocorre, pois as novas regras 
relacionadas à gestão de dados entrarão em vigor a partir de agosto deste 
ano, após um período de 24 meses da sua promulgação. O painel contará 
com a participação de Flavio Xandó Baptista, colunista especialista em 
TI e editor na PapoFácil, Carolina Gladyer Rabelo, Diretora Jurídica e 
Institucional da ABBC, Andriei Gutierrez, líder do Comitê Regulatório 
da ABES, André Bottecchia Cilurzo, Diretor Associado da ICTS Protiviti, 
Gileno Barreto, Diretor Jurídico e de Governança e Gestão do Serpro 
e Carlos Hopf, Diretor de Operações da IBM Brasil (https://erpsummit.

com.br/).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

FGTS 100% Digital
A Caixa já está disponibilizando a opção de Saque do 

FGTS 100% digital para todas as modalidades previstas 
em Lei. A novidade possibilita que o saque seja realizado 
integralmente pelo APP do FGTS. A atualização do aplica-
tivo gratuito já está disponível para dispositivos Android. 
A nova versão para IOS será lançada nos próximos dias.

“O Saque Digital é mais uma inovação da Caixa em busca 
da excelência dos serviços prestados ao trabalhador, que 
a partir de agora não necessita ir a um ponto de atendi-
mento físico para sacar seu recurso do FGTS”, destaca o 
presidente da Caixa, Pedro Guimarães.    Leia a coluna 
completa na página 3

Está chegando 
a hora do 
Imposto de 
Renda 2020

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 9

A Câmara dos Deputados 
aprovou em 2019 um 
projeto que permite 
aos clubes brasileiros 
de futebol se tornarem 
empresas, modelo já 
difundido na Europa

Mas a experiência de outros 
países, como a Itália, mostra 

que nem sempre essa é a solução 
para problemas de gestão. Os times 
brasileiros, que em sua grande 
parte são entidades sem fins lu-
crativos, se transformariam em 
sociedades anônimas ou limitadas 
e poderiam fazer fusões, cisões ou 
incorporações, buscando atrair 
mais investimentos. 

Mas nenhum clube seria obri-
gado a aderir ao modelo, que se 
tornaria mais uma alternativa à 
disposição. “O projeto define um 
regime tributário especial que per-
mite aos clubes que decidirem se 
transformar em empresas recolher 
menos impostos que uma empresa 
comum, mas apenas pouco acima 
das associações [sem fins lucrati-
vos]. Este é o grande motivo para 
que haja uma lei, já que atualmente 
qualquer clube pode ser empresa. 
Mas o projeto inclui alguns incen-
tivos às associações que quiserem 
se transformar, como facilidade de 
pedir recuperação judicial e mu-
danças nas relações trabalhistas, 
por exemplo”, disse o economista 
Cesar Grafietti.

Segundo o especialista, o time 
que virar empresa ficaria “indepen-
dente do clube social, permitindo 
gestão mais eficiente”. Além disso, 
ficaria apta a receber aportes de 
capital, ganhando “capacidade de 
pagar as dívidas e aumentar o nível 
de investimento”. No Brasil, algu-
mas equipes já adotaram o modelo 
clube-empresa, como Botafogo de 
Ribeirão Preto, Resende (RJ) e 

Grêmio Osasco Audax. No entanto 
o caso mais conhecido é o do Red 
Bull Bragantino, formado quando a 
fabricante de energéticos comprou 
o tradicional time de Bragança 
Paulista para facilitar seu acesso à 
primeira divisão do futebol brasi-
leiro - a Red Bull também é dona 
do RB Leipzig, da Alemanha, e do 
RB Salzburg, da Áustria.

“Entre os clubes que adotam 
esse modelo de negócio atualmen-
te no Brasil, podemos destacar 
o RB Bragantino, que faz parte 
do conglomerado austríaco, uma 
holding de clubes de futebol, com 
representantes em Alemanha, 
Áustria, Brasil e EUA. A partir 
deste ano, o clube entra na elite 
do futebol nacional e já começou 
a executar sua estratégia, inves-
tindo em jovens jogadores com 
potencial de venda”, explicou 
Renato Bragagnollo, especialista 
em gestão esportiva.

Na Itália, uma das grandes esco-
las do futebol mundial, o modelo 
clube-empresa é dominante na 
elite. Os principais times do país 
têm proprietários, e alguns deles, 
como a Juventus, são até cotados 
na Bolsa de Valores. Controlada 
pela família Agnelli, dona da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) e 
da Ferrari, a Velha Senhora virou 

As inovações tecnológicas estão promovendo grande impacto em 
diversos setores da economia brasileira e as empresas que conseguiram 
se adaptar às novidades, transformaram as dificuldades em oportunida-
des. Fortes indícios apontam que investimentos na área de tecnologia 
devem continuar neste ano. Prova disso, é uma pesquisa realizada pela 
empresa de serviços Deloitte, que mostra que os investimentos nessa 
área aparecem em primeiro lugar nas empresas. O resultado mostrou que 
74% dos entrevistados desejam investir em tecnologia neste ano.    

Tendências em tecnologia

A habilidade do homem para imaginar e criar estratégias levou a 
humanidade a obter conquistas notáveis. Sem nossa capacidade cria-
tiva, jamais teríamos pisado na lua, nem construído grandes obras de 
engenharia ou desenvolvido as tecnologias que utilizamos hoje. Mas, 
afinal, qual o segredo para ter mais ideias? Segundo Alex Lipszyc, 
diretor de ensino da Panamericana Escola de Arte & Design, todo 
ser humano é criativo, mas sua imaginação depende dos estímulos 
recebidos. “Nem sempre somos educados para a reflexão”, diz. Para 
ele, a sociedade possui regras a serem seguidas, o que não é novidade 
para ninguém.   

Estimular sua criatividade

A época em que o e-commerce era visto com receio e preocupação 
pelos consumidores definitivamente ficou para trás. Essa modalidade 
de varejo já é uma realidade para a grande maioria dos brasileiros, 
com crescimento  de 15% em 2019, em relação a 2018, e geração de  
cerca de 137 milhões de pedidos. O setor acompanhou a evolução 
tecnológica ao longo dos anos e deve seguir em constante transfor-
mação neste ano.   

Comércio eletrônico

pressfoto/Freepik

Modelo clube-empresa pode 
ser solução no Brasil?

um caso de sucesso no futebol 
internacional, com uma gestão 
eficiente que ajudou a consolidar 
sua hegemonia na Itália.

Mas nem todos seguiram pelo 
mesmo caminho. O Milan, que 
durante mais de 30 anos pertenceu 
a Silvio Berlusconi, passou recen-
temente pelas mãos do empresário 
chinês Li Yonghong e hoje é coman-
dado pelo fundo americano Elliott, 
mas o clube permanece estagnado. 
Já a rival Inter é controlada por 
Steven Zhang, herdeiro do grupo 
chinês Suning, após uma breve 
gestão do indonésio Erick Thohir, 
que encerrou a era Moratti na 
equipe nerazzurra, porém apenas 
nesta temporada voltou a desafiar 
a Juventus em campo.

O Napoli, por exemplo, pertence 
ao produtor de cinema Aurelio De 
Laurentiis, enquanto as rivais Roma 
e Lazio são dos empresários James 
Pallotta e Claudio Lotito, respec-
tivamente. Nos últimos anos, no 
entanto, diversos times italianos 
tradicionais declararam falência 
por causa de dívidas contraídas 
em gestões empresariais, como 
Fiorentina, Parma e Napoli, e seus 
retornos à elite sempre passaram 
por uma troca de proprietário. 
Outras equipes, como Modena 
e Cesena, também quebraram, 

mas não conseguiram retornar ao 
mesmo patamar. 

Grafietti disse que, para não 
repetir os maus exemplos de ti-
mes italianos, os clubes do Brasil 
precisam ter uma “gestão eficiente 
dentro e fora de campo, a partir de 
controle de custos que possibilite 
pagamentos em dia e dentro das 
possibilidades das receitas”. No 
Brasil, um exemplo de que a gestão 
empresarial não resolve todos os 
problemas é o Figueirense, que 
chegou a dar W.O. em agosto, pela 
falta de pagamento dos salários. 
A partida era contra o Cuiabá, na 
Arena Pantanal, válida pela 17ª 
rodada da Série B do Campeonato 
Brasileiro.

“Normalmente, os clubes vão à 
falência quando a lei não os protege, 
ou seja, ou pagam as dívidas ou 
acabam. No caso brasileiro, vários 
clubes estão endividados há muito 
tempo, mas sempre tiveram essa 
bondade das leis e da justiça, de 
protelar dívidas, de renegociar e 
adiar a solução do problema. Na 
Europa, existem normas mais 
rígidas, como o fair play financeiro, 
que prevê várias sanções imediatas 
para clubes endividados. É uma 
forma de obrigar a melhorar a ges-
tão. Quem não se encaixa nessas 
normas sofre as punições”, disse o 
mestre em gestão do esporte Luiz 
Antonio Ramos.

Já o deputado federal Pedro 
Paulo Carvalho (DEM-RJ), relator 
do projeto clube-empresa, disse 
que a iniciativa possibilita que os 
clubes tenham “segurança jurídica” 
e “acesso ao mercado para atrair 
investimentos, bem como a chance 
de quitar as dívidas”. Aprovado pela 
Câmara em novembro, o projeto 
precisa agora da aprovação do 
Senado. Até o momento, a votação 
não tem uma data marcada, mas 
deve ocorrer ainda em 2020 (Renan 
Tanandone/ANSA).
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COMO AS 
PEQuENAS 
EMPRESAS 
PODEM 
AuMENTAR 
SuAS vENDAS 
NESTE ANO 

    Leia na página 6

Subir de patamar

Na Itália, sistema fez Juve decolar, mas também quebrou times.

Economia cresceu 1,2% 
O PIB brasileiro cresceu 1,2% em 

2019, segundo dados do Monitor 
do PIB da FGV. De acordo com a 
pesquisa, divulgada ontem (18), o 
resultado foi provocado, sob a ótica 
da demanda, pelos crescimentos de 
2,7% na formação bruta de capital 
fixo (investimentos) e de 1,8% no 
consumo das famílias. As importa-
ções também cresceram (1,4%). As 
exportações tiveram queda de 2,2

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-as-pequenas-empresas-podem-aumentar-suas-vendas-neste-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-comercio-eletronico-tende-a-seguir-em-constante-transformacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-10-principais-tendencias-em-tecnologia-para-este-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-atitudes-importantes-para-estimular-sua-criatividade/
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OpiniãO
Cinco mudanças culturais 

para adotar em 2020

Entre tantas novidades 
e tendências, algumas 
práticas se destacam 
como grandes 
alternativas para apoiar 
a mudança cultural de 
uma empresa

Mudar nunca é um 
processo de fácil as-
similação. Trazendo 

para o contexto empresarial, 
o cenário torna-se ainda mais 
complexo. No entanto, se os 
profissionais desejam acom-
panhar as novas exigências 
do público consumidor através 
de resultados extraordinários, 
consolidar a gestão interna em 
termos culturais é indispensá-
vel. E isso passa diretamente 
pela adoção de métodos e 
costumes inovadores.

Mudar com a segurança de 
um planejamento previamente 
estabelecido não só minimiza 
riscos, mas garante estabili-
dade para iniciar determinado 
processo. Pensando nesse 
aspecto tão recorrente no coti-
diano empresarial, abordo nes-
te artigo 5 tópicos essenciais 
para mudarmos culturalmente 
no ano de 2020. Acompanhe.

1.   Abrace a Transformação 
Digital - É quase impossível 
falar sobre culturas empre-
sariais nos dias de hoje sem 
mencionar o impacto tecnoló-
gico nessa discussão. Partindo 
para vertentes operacionais, 
a adoção de ferramentas e 
soluções digitais são capazes 
de revolucionar modelos de 
gestão que até então poderiam 
funcionar, mas apresentavam 
falhas, roubavam tempo útil 
de profissionais capacitados 
e dificultavam a entrada das 
empresas na era globalizada.

As plataformas automatiza-
das surgem justamente para 
redirecionar a concentração 
do profissional, de forma 
que possa priorizar sua com-
petência maior. O material 
humano ainda é dominante e 
protagoniza, em harmonia com 
a tecnologia, contribuições 
significativas para a obtenção 
de grandes resultados.

2.   Humanização é palavra-
-chave - Pouco adianta foca-
lizar as atenções na melhoria 
de sistemas técnicos e ignorar 
o componente mais valioso de 
qualquer empresa: as pessoas. 
Uma cultura interna só obtém 
êxito se a equipe inteira está 
comprometida e imersa nas 
propostas de trabalho. E um 
conceito que tem conquista-
do espaço gradualmente ao 
longo dos últimos anos é o de 
relações humanizadas. Menos 
formalidade e mais sensibilida-
de. Mais liderança competente. 
Quem não deseja contar com 
uma equipe de funcionários 
100% engajados?

3.   O Compliance se faz ne-
cessário - Estamos em 2020. 
Ano em que a LGPD (Lei Geral 

de Proteção de Dados) está 
vindo com força total, se tudo 
ocorrer como previsto. Não 
existe nenhum motivo factível 
para que uma empresa coloque 
sua saúde financeira em risco 
por não cumprir obrigações 
legais. As punições apontadas 
no texto da nova lei incluem 
sanções e multas, seja para 
grandes, médias ou pequenas 
organizações.

Contar com um sistema 
interno orientado a métodos 
de Compliance é a saída mais 
recomendada aos que se en-
contram despreparados para 
a nova legislação. Disciplina, 
transparência, políticas e 
padrões são terminologias 
clássicas dessa mentalidade, 
e compactuam fidedignamente 
com as expectativas desse ano 
sobre o uso responsável de 
informações pessoais. 

4.   O diferencial não é sufi-
ciente - É comum escutarmos 
que o sucesso de um produto 
ou serviço está garantido pelo 
simples fato do mesmo conter 
um ou mais diferenciais. Esse 
é um ponto de atenção decisi-
vo. Quem decide a relevância 
dessas características? As 
empresas ou os consumidores? 
Essa política de vendas deve 
passar diretamente por uma 
reinterpretação estratégica e 
cultural. 

Atualmente, a experiência 
do consumidor conquistou um 
novo status, e exerce papel 
fundamental para sua tomada 
de decisão. Cabe à companhia, 
com uma gestão flexível e um 
plano de ação disponível para 
o acompanhamento interno, 
oferecer os elementos capazes 
de transformar o processo de 
conversão do público-alvo em 
algo diferenciado. Limitar-se 
ao produto ou serviço é restrin-
gir o alcance de seu negócio.

5.   Práticas socioambientais 
são bem-vindas - A questão 
ambiental vai além daquela 
noção de tendência midiáti-
ca. Os efeitos práticos de se 
instaurar a sustentabilidade 
no cotidiano de uma empresa 
são refletidos no desempenho, 
principalmente em organiza-
ções de manufatura. Não há 
nenhuma correlação com-
provada entre o aumento de 
custos e a adoção de medidas 
voltadas para a preservação da 
natureza. Pelo contrário, uma 
cultura sustentável influencia 
positivamente na otimização 
dos recursos.

Outro fator preponderante é 
a responsabilidade ambiental 
assumida pela empresa diante 
da sociedade. O consumidor 
está atento às companhias que 
preterem o meio ambiente em 
prol de ganhos exclusivamente 
econômicos. As vantagens são 
variadas e a consciência deve 
ser de todos.

(*) - É COO Data LATAM da Keyrus.

Leonardo Farah (*) É (quase) impossível errar ao 
contratar profissionais que 

tenham essas quatro qualidades
Tiago Yonamine (*)

O segredo para uma empresa bem 
sucedida é encontrar, contra-
tar e reter as pessoas certas 

e construir uma equipe campeã. Isso 
não é uma tarefa fácil e exige muito 
mais que conferir currículos e fazer 
entrevistas. O mercado de trabalho 
e, principalmente, os gestores de 
alta performance já perceberam que 
profissionais brilhantes compartilham 
características em comum.

Independentemente do campo de 
atuação da empresa, os recrutadores 
que identificam essas quatro qualidades 
nos candidatos no momento da entre-
vista, terão profissionais capacitados 
para formarem times vitoriosos: 

1. Resiliência e engenhosidade
A resiliência é traduzida pelo “espírito 

de fazer acontecer”. Candidatos
com essa característi-

ca conseguem resolver 
problemas do dia a dia 
de forma mais criativa, 
deixando a ideia do foco 
na dificuldade para trás. 
Para avaliá-los, podem 
ser feitas perguntas como: 
“Fale sobre alguma vez em 
que enfrentou grandes 
dificuldades no ambiente

corporativo” e entenda 
as estratégias que foram 
utilizadas para superá-las.

2. Tendências colabo-
rativas 

Os trabalhos em grupo 
são essenciais para que os candidatos 
encontrarem as melhores soluções 

para os desafios do dia a dia. Então, 
os que não gostam ou não conseguem 
trabalhar em grupo, podem trazer 
problemas futuros para o desempenho 

do time. Nesse momento, 
peça que descrevam o 
melhor ambiente em que 
já fizeram parte e avalie 
na resposta o quanto isso 
é importante para eles. 

3. Curiosidade
Candidatos que estão 

realmente interessados 
na oportunidade costu-
mam, durante as entre-
vistas, fazer perguntas 
sobre a empresa, a vaga 
oferecida, os principais 
clientes, projetos que 
estão em andamento 

e características das pessoas que 
fazem parte da organização. O perfil 

dessas pessoas demonstra facilidade 
de aprendizado e vontade de encarar 
novos desafios.

4. Empatia 
Antes de contratar é importante lem-

brar que a inteligência emocional está 
em alta na lista de qualidades de um 
excelente profissional. A empatia tem 
grande valor e profissionais com essa 
característica, geralmente, contribuem 
mais para o ambiente. A característica 
é observada, principalmente, na lingua-
gem corporal, podendo ser

identificada pelo entusiasmo do 
candidato ao encaminhar o e-mail de 
apresentação e no dia da entrevista, 
a forma de cumprimentar, a postura 
ao sentar, o contato visual e os gestos 
usados ao falar.

(*) É publicitário, designer, CEO e criador da 
plataforma de recrutamento trampos.co e da escola 

de comunicação e tecnologia Trampos ACADEMY.

Especialista aponta as características que recrutadores devem observar na hora da entrevista se 
querem formar equipes vitoriosas
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News@TI
Mitsubishi Electric abre inscrições para 
webinars gratuitos de 2020

@A Mitsubishi Electric abriu as inscrições para os webinars gratuitos 
promovidos pela companhia neste ano. Serão 10 sessões, on-line 

e gratuitas, as apresentações ao vivo têm duração média de quarenta e 
cinco minutos e abordam temas atuais e tendências para o setor indus-
trial. Para realizar a inscrição, basta acessar o site: mitsubishielectric.
com.br/webinars e escolher o tema de interesse. O conteúdo gratuito 
pode ser acompanhado ao vivo, pelo link que será enviado por e-mail 
após a inscrição. Quem não puder assistir no momento da exibição, 
poderá fazê-lo posteriormente no canal do Youtube da companhia 
(mitsubishielectric.com.br/youtube).

Algar Tech adquire 20% da ASC Brazil

@Com o objetivo de fortalecer sua atuação em soluções digi-
tais, a Algar Tech fechou a aquisição de uma fatia minoritária 

da ASC Brazil. A Algar Tech já era cliente da ASC Brazil e agora 
passa a deter 20% da fornecedora. A empresa atua há quase dez 
anos e é responsável pela orquestração da plataforma omnichannel 
(www.algartech.com).

Profissionais de marketing e o mercado de atuação: 
a gênese da formação em marketing digital

São Paulo, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

“Destacar 
exemplos de 
trabalhos em grupo 
são essenciais para 
que os candidatos 
visualizem situações 
do dia a dia da 
empresa e possam 
comentar sobre suas 
visões e soluções 
para os desafios da 
companhia”

Recrutamento e seleção

Em tempos de acesso à informação 
quase ilimitado e disponível 24 horas 
por dia, ter conhecimento das possi-
bilidades mercadológicas existentes 
no mundo digital é basicamente uma 
sobrevivência profissional. Basta uma 
pesquisa rápida pelo buscador mais 
popular do mundo para verificar que 
esse conhecimento sobre marketing 
digital ainda é limitado a um pequeno 
universo de entusiastas e profissionais 
que já se tornaram referência na área 
digital por saírem da zona de conforto 
natural do ser humano, sendo conheci-
dos como verdadeiros desbravadores 
do assunto. A pergunta que surge de 
forma natural é: por que você ainda 
reluta em ser uma dessas referências?

De acordo com um estudo realizado 
em 2017 pela renomada agência de 
marketing americana Ad Rank Media, 
mesmo que os usuários estejam envol-
vidos cada vez mais com a tecnologia, 
60% das pessoas entrevistadas não 
conseguem diferenciar o que seria 
um resultado de pesquisa orgânica 
do Google e o que seria um link pa-
trocinado (se você também não sabe, 
continue a leitura desse artigo, ok?).

Esse número é mais significativo 
do que o esperado, considerando a 
regulamentação existente para que 
as propagandas sejam sinalizadas em 
anúncio pago ou não. Para mais da 
metade dos entrevistados, do ponto 
de vista do “consumidor” não existe 
uma diferença nas ações de anúncios 
e muito menos na visão de profissional 

de marketing digital sob a percepção 
de anúncios orgânicos ou pagos.

Analisando esse resultado, vemos 
que se trata de um apontamento pelas 
constantes mudanças ocorridas nos 
algoritmos do Google nos últimos anos. 
Mudou a forma de funcionamento dos 
links patrocinados na publicidade on-
-line (direcionados para quem busca 
anunciar algum produto ou serviço 
oferecendo a opção de destaque para 
as palavras-chaves durante a busca 
pelo assunto). Na jornada de com-
pra do usuário, na maioria das vezes 
passa “batido” a diferenciação entre 
links patrocinados e a busca orgânica, 
que por sua vez trata dos chamados 
resultados considerados naturais, 
“não pagos” por alguma marca, orga-
nização ou mesmo pessoa física, em 
algum mecanismo de busca, como o 
conhecido e já mencionado Google, 
Bing ou Yahoo.

Percebe-se então nessa pesquisa 
que o reflexo pode ser ainda mais 
relevante no Brasil, uma vez que a 
atuação americana em relação ao 

marketing digital está em pequena 
vantagem por razões óbvias relacio-
nadas a economia.

Os fatos para os quais a maioria 
das empresas ainda não se atentou 
ao mundo de possibilidades são os 
mais variados possíveis, desde falta 
de conhecimento, interesse ou mesmo 
receio em relação ao novo. O mundo 
do marketing digital, seja no Brasil ou 
fora de nosso território, ainda engati-
nha e tem muito a aprender e aplicar, 
uma vez que, a maioria das empresas 
não possui um plano de ação em mí-
dias digitais e muitas nem tomaram 
conhecimento que o consumidor tem 
novas necessidades e desejos que vão 
além de simplesmente comprar um 
produto ou serviço.

É recomendável que as empresas 
direcionem seu olhar de forma mais 
eficiente ao mundo digital, pois a fase 
do “sobrinho” cuidando das redes 
sociais está com seus dias contados: 
o mundo mudou e muito e foi bem na 
nossa vez! A necessidade de um pro-
fissional de marketing digital completo 
é realidade e está mais que evidente. 
Nesse sentido, o mercado educacional 
e de treinamento na área de marketing 
oferece uma gama de possibilidades 
de formações flexíveis em marketing 
digital nas quais o estudante escolhe 
sua área de atuação de acordo com as 
necessidades do mercado.

(Fonte: Achiles Batista Junior coordenador dos 
cursos de Marketing e Marketing Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter)

Tiago Yonamine.
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Decisões ágeis, 
inteligência ilimitada

Você sabe qual é o 
tempo de reação 
do corpo humano 
quando tocamos em 
algo muito quente? 

O tempo todo, nosso 
corpo está proces-
sando uma quan-

tidade enorme de dados 
sobre o meio ambiente e 
sobre o seu próprio funcio-
namento para permitir que 
as decisões mais adequadas 
em termos de sobrevi-
vência e conforto sejam 
tomadas a cada instante. 
É por isso que, em apenas 
27 milissegundos, nosso 
corpo consegue detectar a 
temperatura de um objeto 
quente e comandar a reação 
adequada para não sofrer-
mos queimaduras. 

O corpo humano é um 
conjunto enorme de ór-
gãos e de funções inter-
conectadas que fazem 
parte de sistemas que 
reagem voluntariamente e 
involuntariamente. Esses 
sistemas foram projetados 
para aprender, interpretar 
e reagir, algumas vezes com 
alguma orientação externa, 
outras vezes por si mesmos. 

Em tempos disruptivos 
como os que estamos vi-
vendo, nos quais a quarta 
revolução industrial e a 
transformação digital con-
tinuam afetando profunda-
mente todas as atividades 
das empresas, a metáfora 
do corpo é cada vez mais 
adequada para refletir 
como as organizações de-
veriam funcionar. 

Ou seja, organizações 
precisarão cada vez mais 
operar de forma semelhan-
te a do sistema nervoso 
humano, obtendo informa-
ções (coleta e preparação 
de dados), processando-as 
(processos analíticos diver-
sos, tais como modelagem 
preditiva, otimização, “fo-
recast”), aprendendo e de-
cidindo qual a melhor ação 
em cada situação (decisão). 

Em um mundo com clien-
tes cada vez mais exigentes 
e no qual a personalização 
torna-se chave para o su-
cesso, as decisões precisam 

ser ágeis e bem embasadas. 
Nesse cenário, o tratamen-
to adequado dos dados e 
a tomada de decisão com 
base analítica aplica-se a 
basicamente todas as áreas 
de uma organização. Por 
exemplo: 
	 •	Na	área	de	marketing:	

Qual a melhor próxima 
ação? Como otimizar a 
jornada do cliente?; 

	 •	Na	área	de	operações:	
Como otimizar a ex-
pansão das redes de 
comunicações? Como 
eliminar processos, re-
duzir custos e desper-
dícios? Como eliminar 
fraudes?; 

	 •	Na	 área	 de	 gerencia-
mento de riscos: Como 
otimizar e planejar re-
cursos? 

Uma das indústrias mais 
afetadas pelas transforma-
ções descritas acima é a de 
telecomunicações. Como 
sabemos, o Mobile World 
Congress tem sido a grande 
vitrine das tendências e 
casos de sucesso do setor. 
Assim como nos últimos 
dois anos, o MWC 2020 
terá ênfase em inteligência 
e trará o tema “Limitless 
Intelligent Connectivity”. 

Isto confirma que a in-
dústria continua antenada 
no papel da inteligência 
e das decisões com base 
analítica para um futuro 
bem-sucedido. Na edição 
2020, certamente seremos 
apresentados a inúmeros 
casos de uso inspirados 
nas evoluções da tecnologia 
5G e aplicações cada vez 
mais diversificadas, com 
potencial de monetização 
dos investimentos. 

Nossa convicção é que o 
sucesso dessas evoluções 
dependerá cada vez mais 
dos acertos na agenda ana-
lítica das organizações, que 
deve enfatizar a agilidade 
e precisão nos processos 
decisórios, de forma que 
as organizações ganhem a 
inteligência e a velocidade 
de reação cada vez mais 
semelhantes às do corpo 
humano. 

(*) - É Diretor de Vendas do SAS Brasil.

Luiz Riscado (*)
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D - Carrefour e Ultragaz 
32 hipermercados e supermercados Carrefour, da Grande São Paulo, 
passam a oferecer Vale Gás. Com a facilidade, originada pela parceria 
entre Carrefour e Ultragaz, o consumidor poderá ir diretamente no 
caixa de uma das lojas participantes do Carrefour, adquirir o Vale 
Gás	(botijão	de	13	kg)	e	quando	precisar,	pode	solicitar	a	entrega	
via telefone ou Whatsapp. Em seguida, a Ultragaz realiza a entrega 
no endereço do cliente, com toda a praticidade e segurança. Essa 
nova união faz parte da estratégia de diversificação das operações do 
Carrefour que também firmou parceria com a Vult para comercializar 
a linha completa de maquiagem, acessórios e esmaltes da marca nas 
lojas da rede. Mais informações: (www.grupocarrefourbrasil.com.br).

E - Profissionais de Tecnologia
A Radix está com 50 vagas abertas na área de tecnologia e inova-
ção para início imediato na sede, no Rio de Janeiro, e nas filiais de 
São Paulo e Belo Horizonte. No momento, o cargo que tem a maior 
demanda é o de Desenvolvedor Java. Para concorrer às vagas, o 
profissional deve ter experiência na área e em ferramentas como 
SpringBoot, Spring MVC, Hibernate e JPA. Também é necessário 
que o candidato tenha criado ao menos um microsserviço profissio-
nalmente e conhecimento com os Bancos de dados SQL e NOSQL, 
além de outros requisitos. Todas as oportunidades estão detalhadas 
no site (https://radix.gupy.io/). 

F - Universidades Italianas
O consórcio ICoN (Italian Culture on the Net) lançou um edital que 
oferece 20 bolsas de estudo parciais para o primeiro semestre de uma 
graduação trienal e online em língua e cultura italianas. O ICoN reú-
ne  universidades da Itália e promove o ensino do idioma do país por 
meio de cursos à distância, em parceria com o Ministério das Relações 
Exteriores. Entre as instituições conveniadas estão a Universidade Ca' 
Foscari (Veneza), a Universidade de Bolonha, a Universidade de Roma 
Tor Vergata, a Universidade dos Estudos de Turim e a Universidade para 
Estrangeiros de Siena. Outras informações: (https://www.uninsubria. 
eu/opportunity/call_scholarships).

A - Vindima Uruguaia
Começou a época da colheita das uvas no Uruguai, mais conhecida como 
“Vendimia” ou Vindima. Nesse período o país se enche de atrações e 
comemorações a uma das etapas finais na produção do vinho. É aí, que 
acontece a etapa mais importante da vitivinicultura em várias localidades 
do país, com duração até meados de março, que pode ser vivenciada 
pelos turistas em diversos estabelecimentos. Essa ciência é celebrada, 
compartilhada e exibida com muito orgulho nas festas, degustações 
e “asados” tradicionais. Os frutos são coletados no ponto perfeito da 
maturação e dão vida a inéditos sabores da bebida. Saiba mais: (http://
www.bodegasdeluruguay.com.uy/agenda/).

B - Era do Antropoceno
Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV abre inscrições para 
as Iniciativas Empresariais. O objetivo é que empresas de diferentes 
setores e tamanhos possam compartilhar e produzir conhecimentos, 
refletir e co-construir caminhos comuns em torno do tema "como fazer 
negócios na Era do Antropoceno". Neste novo ciclo, serão considerados 
os subtemas: cadeias de valor e acesso à matéria-prima; redução de 
desigualdades sociais e crise do sistema climático. As empresas terão a 
oportunidade de investigar o tema por meio de encontros presenciais 
com especialistas e atores-chave, webinars e experiências em campo. 
O início é em março. Informações sobre conceitos, atividades, valores 
e inscrições: (i.empresariais@fgv.br) (11) 3799-3212. 

C - Consulta Pública
A Santos Port Authority (SPA) estendeu até dia 28 próximo o prazo 
para consulta pública sobre a revisão procedida à Norma de Atracação 
de Navios no Porto de Santos. A SPA resolveu submeter a norma para 
consulta pública por iniciativa própria, com o objetivo de dar absoluta 
transparência às alterações e estabelecer uma harmonização dentre os 
usuários do Porto de Santos. A partir de sua oficialização, a norma será 
internalizada no Regulamento de Exploração do Porto (REP). Para 
contribuir com sugestões ou esclarecimentos, encaminhar e-mail para 
(supop@portodesantos.com.br). O documento está disponível no site 
(www.portodesantos.com.br).

G - Alimentos Orgânicos
Já pensou em receber alimentos livres de qualquer agrotóxico na porta da 
sua casa, tirados diretamente do pé no dia do pedido? Foi pensando nisso 
que o empreendedor Tomás Abrahão criou a Raízs, que conecta o consumi-
dor interessado em alimentos orgânicos ao pequeno produtor. O estoque é 
atualizado todos dias e a colheita é feita somente a partir da confirmação da 
compra. Já a entrega é realizada no dia seguinte. São mais de 800 agricultores 
certificados e auditados pelos maiores selos da área, além de parcerias com 
cooperativas desde o Sul do país até a Amazônia. O serviço oferece uma opção 
de fornecimento dos alimentos orgânicos de maneira rápida a preços justos. 
Compras e mais informações no site (www.raizs.com.br). 

H - Webinars Gratuitos 
Com o objetivo de continuar capacitando profissionais de todo o Brasil, a 
Mitsubishi Electric abre as inscrições para os webinars gratuitos promovi-
dos pela companhia. Serão 10 sessões, totalmente on-line e gratuitas, as 
apresentações ao vivo têm duração média de quarenta e cinco minutos 
e abordam temas atuais e tendências para o setor industrial. O objetivo 
é informar profissionais e estudantes sobre o universo da automação 
industrial de forma didática e objetiva. Para  inscrição, basta acessar o 
site: (mitsubishielectric.com.br/webinars) e escolher o tema de interesse.

I - Desenvolvimento do Varejo
No dia 5 de março, acontece no Expo Center Norte o único evento 
pós-NRF desenvolvido especialmente para o varejo alimentar e de bens 
não duráveis, o 2º Super Fórum. Para isso, o corpo diretivo da DMCard, 
produtora do encontro e empresa especialista nesse segmento, esteve 
em	Nova	York	participando	do	Retail’s	Big	Show	2020,	com	a	missão	de	
conhecer todas as novidades que vão guiar o desenvolvimento do varejo 
e multiplicar o que viram com empresários e executivos do Brasil. Para 
ajudá-los nessa tarefa, convidaram um time de célebres especialistas que 
se revezam no palco do Super Fórum para uma plateia de mil pessoas. 
Outras informações: (www.segundosuperforum.com.br).

J - Software e Gestão 
O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre software e gestão 
– tendo como tema central: “O software como agente da transformação hu-
mana e dos negócios” começa a revelar seus principais palestrantes para esta 
edição. Acontece no Expo Center Norte, nos dias 14 e 15 de abril. A palestra 
“Perspectivas da Política e Economia no Brasil para 2020”, será apresentada 
pelo jornalista Alexandre Garcia; a palestra “Superação, Competitividade 
e Acessibilidade Digital: A história de um supercampeão”, será ministrada 
pelo atleta paraolímpico Daniel Dias; e o Procurador da República, Deltan 
Dallagnol, fala ao público sobre “A tecnologia na luta contra a corrupção: A 
ética e o propósito dos negócios”. Mais informações:(www.erpsummit.com.br).

A economia paulista teve 
crescimento de 2,8% em 
seu PIB, em 2019, segundo 
dados do Banco Central. 
Com esse desempenho, 
o estado teve expansão 
maior que o triplo da média 
nacional, que esteve em 
0,9%. "Os números do Ban-
co Central mostram que 
nosso trabalho tem apre-
sentado ótimos resultados 
e vem sendo decisivo para 
a recuperação da economia 
brasileira", avalia Henrique 
Meirelles, Secretário de 
Fazenda e Planejamento 
do Estado de SP. 

O crescimento da eco-
nomia paulista destacou-
-se em todos os setores. 
Na indústria, enquanto o 
Brasil recuou 1,1%, São 
Paulo cresceu 0,2%. Já 
o comércio estadual ex-
pandiu-se 2,4%, acima do 
1,8% da média nacional. 
Para o setor de serviços, a 
diferença foi ainda maior, 
de 3,3% em São Paulo, so-
bre 1% nacional. Meirelles 
destaca que a aceleração 
da economia paulista foi 
essencial para o desem-
penho do país. 

"São Paulo foi o princi-
pal motor do crescimento 
brasileiro em 2019, graças 

As chuvas registradas no 
início do ano trouxeram 
impactos negativos nas 
compras da feira de janeiro 
ao elevar os preços das hor-
taliças nas principais Ceasas 
do país. É o que mostra o 2º 
Boletim Prohort deste ano, 
divulgado ontem (18) pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O 
tomate, por exemplo, che-
gou a registrar alta de 95% 
em Vitória e de 87,39% em 
Recife. A oferta do produto 
diminuiu de forma acentua-
da nos mercados em janeiro, 
o que influenciou na alta.

Outra importante hortaliça 
para o consumo dos brasilei-
ros, a batata chegou a custar 
R$ 2,58 o quilo no atacado 
da capital de Pernambuco, 
uma elevação de cerca de 
38%. A oferta do tubérculo 
também está reduzida, uma 
vez que as chuvas aumentam 
a incidência de doenças, di-
minuem o ritmo de colheita 
e ainda prejudicam o esco-
amento da produção. Com 
isso, a tendência para o mês 
de fevereiro é que os valores 
continuem em patamares 
elevados. 

Já a cebola segue na 
direção contrária. Com 
um comportamento atípico 
para o período, o bulbo foi 

A recessão de 2015-2016 teve 
efeitos ainda mais adversos do 
que nos anos 1980, resultando 

em recuperação lenta da economia, 
com reflexos no mercado de trabalho 
e na concentração de renda.

"Ambas as décadas tiveram impacto 
contundente nas empresas e trabalha-
dores, como o aumento do desemprego 
e a ampliação da má distribuição e 
concentração de riqueza, ocasionando 
uma piora significativa nas condições 
de vida dos brasileiros", afirma o pre-
sidente da CNC, José Roberto Tadros. 
Em relação à evolução do PIB, o Brasil 
cresceu 33,3%, à taxa média anual de 
2,9%, no intervalo de 10 anos, iniciados 
em 1980. Já no mesmo período a partir 
de 2010, nota-se crescimento abaixo 
da metade, acumulado em 14,1%, com 
média anual de 1,3%.

Segundo a análise da CNC, se o PIB 
de 2019 aumentar 1% – confirmando 

A aceleração da economia 
paulista foi essencial para o 

desempenho do país.

A oferta de tomate diminuiu 
nos mercados em janeiro, o 

que influenciou na alta.

A recessão de 2015-2016 teve efeitos ainda 
mais adversos do que nos anos 1980.
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Brasil perdeu mais com década de 
2010 do que com os anos 1980

Estudo especial produzido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) indica que a década de 2010 
causou mais prejuízos ao País do que a de 1980, conhecida como a Década Perdida.

absorver o contingente de desempre-
gados. "O cenário é bem diferente do 
que o observado nos anos 1980, quan-
do, mesmo com as recessões de 1981 
e 1983, verificou-se forte capacidade 
de recuperação, evidenciada através 
do ritmo de crescimento econômico 
durante a segunda metade da década", 
afirma Antonio Everton, economista da 
CNC responsável pelo trabalho. 

Nos anos 1980, a crise encolheu a pro-
dução brasileira em 7,2%, enquanto nos 
anos 2010 a contração foi ligeiramente 
menor, de 6,9%. Contudo, a economia 
não conseguiu encontrar condições 
suficientes para voltar a crescer a partir 
de 2017. De acordo com o economista 
da CNC, "o crescimento médio entre 
2017 e 2019 pode ter ficado em 1,2%". 
"Na década de 1980, de 1984 até 1989, 
depois das recessões, a economia cres-
ceu aproximadamente 30%", completa 
(AC/CNC).

a expectativa do mercado –, a econo-
mia brasileira deverá registrar baixo 
crescimento médio anual durante esse 
período, retardando as chances de 

Economia de São Paulo 
cresceu 2,8% em 2019

a uma melhora em todos 
os nossos setores, que 
tiveram desempenho bem 
acima do que o restante do 
país", avalia. Em 2019, São 
Paulo gerou quase 185 mil 
novos empregos - cerca 
de um terço do total de 
644 mil gerados em todo o 
país, a melhor performance 
entre todas as unidades da 
federação. 

No ano passado, o estado 
teve um superávit de R$ 
18,3 bilhões - o melhor 
resultado primário desde 
2010 -, graças às medidas 
de cortes de gastos e de 
aprimoramento e à ex-
pansão das receitas. Sem 
elevar alíquotas e nem criar 
novos tributos, o estado 
aumentou sua arrecadação 
em 3,4% no ano (AC/SFP). 

Conab detecta elevação 
de preços de hortaliças

comercializado com valores 
estáveis, ou até mesmo mais 
baratos em alguns atacados. 
Um dos motivos para a queda 
nos valores é a boa produção 
registrada em Pernambuco, 
que contribuiu para um au-
mento de 30% da oferta no 
mercado.

Para aliviar o bolso, a me-
lancia ficou mais barata na 
maioria dos mercados ata-
cadistas analisados. A baixa 
procura pelo produto devido 
ao tempo ameno e chuvoso e 
a menor qualidade da fruta, 
favoreceram a queda dos 
preços. O mamão apresentou 
comportamento similar. Para 
fevereiro, os preços devem 
se manter estáveis, uma vez 
que a oferta apresenta-se 
de forma ajustada mesmo 
com o registro de uma leve 
aquecida na demanda (GI/
Conab).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: ALEX SATURNO CARLOS, estado civil solteiro, profissão agente orga-
nizador escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Francisco Carlos e de Sonia Sueli Saturno. 
A pretendente: ANDREZA FERNANDES DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1986), residente e domiciliada em Suzano, SP, 
filha de Antonio Costa Lima e de Laucinéa Sabino Fernandes Lima.

O pretendente: IGOR RIBEIRO LANDIM, estado civil solteiro, profissão copeiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (16/11/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jorge de Lima Landim e de Josefa Vieira Ribeiro. A pretendente: BÁRBARA 
BARBOSA DE MACEDO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Itamar Venancio de Macedo Junior e de Silvia Maria Barbosa.

O pretendente: RANIERI RODRIGUES VIEIRA, estado civil divorciado, profissão analista 
de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jandui Vieira Filho e de Regina Celi Rodrigues de 
Medeiros. A pretendente: ROSÂNGELA DE ARRUDA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão analista de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Severino dos Santos 
Filho e de Maria Inês de Arruda.

O pretendente: LUCIANO PEREIRA DE ABREU, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido em São Gonçalo, RJ, no dia (16/05/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelcy Abreu e de Elza Pereira Abreu. A pretendente: ANNE 
CLEIDE DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia (26/08/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Carvalho de Souza e de Maria Neilde de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO INDALECIO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Indalecio de Araujo e de Sirlene da Silva de Araujo. 
A pretendente: ROSA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Patricio de Souza e de Luzia Francisca Maria Souza.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (04/02/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Maria Aparecida dos Santos Prado. A pretendente: TAIS OLIVEIRA RIBEIRO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Ribeiro e de 
Marlete Oliveira Ribeiro.

O pretendente: MATEUS GABRIEL TENORIO LIBERATO, estado civil solteiro, profissão 
repositor, nascido em São Paulo, SP, no dia cinco de maio de dois mil e um (05/05/2001), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Denilson Liberato dos Santos 
e de Elisabete Marcia Tenorio de Albuquerque Maciel. A pretendente: CAMILA VITÓRIA 
GUALBERTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Claudio 
Candido Gualberto e de Maria Helena Inácio Gualberto.

O pretendente: CLAUDINEI SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rodnei Felix de Oliveira e de Nivia Elaine de Souza. A 
pretendente: MYLENA VIEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Ferreira dos Santos e de Marcia Bezerra Vieira.

O pretendente: JOSEF MARTINS COSTA, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio de Brito Costa e de Maria Inez Braga Martins Costa. A 
pretendente: STEFANIE CABRAL GHIDINI, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moacir Ghidini e de Solange Cabral de Deus Ghidini.

O pretendente: LUCIANO DA SILVA VIANA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Jundiai, SP, no dia (30/11/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Diassis da Silva Viana e de Irani Morais Lima. A 
pretendente: DIONE MOREIRA DA CUNHA, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Edimar da Cunha e de Maria Rita Moreira.

O pretendente: DAVI FERREIRA FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Vicente Francisco e de Nazaré Ferreira Francisco. A pretendente: 
TACIELLE MEIRELE FARIAS DA ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Escada, PE, no dia (05/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Joviniano da Rocha e de Eliane Maria Farias da Rocha.

O pretendente: MARCELO DOS REIS SABIONI, estado civil divorciado, profissão cons-
trutor civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Sabioni e de Maria das Dores dos Reis Sabioni. A 
pretendente: TAMIRES ALVES DE FRANÇA, estado civil divorciada, profissão construtora 
civil, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ailton Correia de Franca e de Maria de Fatima Alves de Brito.

O pretendente: RONALDO DE SOUSA PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cornelio Sousa Pereira e de Arminda de Sousa Pereira. 
A pretendente: ADRIANA ANALIA DA SILVA, estado civil viúva, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nascimento Eneas da Silva e de Analia Maria de Jesus.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS BATISTA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Poá, SP, no dia (24/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rodnei dos Santos Batista e de Sandra Pereira de Souza Batista. A 
pretendente: REGIANE DE ANDRADE GUIMARÃES, estado civil divorciada, profissão 
professora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/07/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moises Guimarães e de Vania Pereira de Andrade.

O pretendente: DAMIÃO PEREIRA DA COSTA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (16/10/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Bernardo Rocha e de Lindaura Pereira da Costa. 
A pretendente: MARJORE RIBEIRO VIEIRA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Antonio Vieira e de Milenia Aparecida Ribeiro Vieira.

O pretendente: FABIO RIBEIRO QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Deomar Queiroz e de Cleusa Ribeiro da Silva Queiroz. A pretendente: 
BRUNA AZUAGA ALVES FERREIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP, no dia (10/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adriano Alves Ferreira e de Ariana Azuaga.

O pretendente: GUSTAVO SOARES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão escriturário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rosemeire Soares de Souza. A pretendente: FABIANE ALVES 
LOPES, estado civil solteira, profissão jovem aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (25/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio da 
Silva Lopes e de Noelia Alves Correia Colonna.

O pretendente: CLODIVAN ALVES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Clodivan Alves da Silva e de Isabel Santana da Silva. A 
pretendente: BIANCA RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritorio, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/04/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro Santana de Oliveira e de Maria Patricia 
de Almeida Ribeiro.

O pretendente: ALLAN DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão pintor residencial, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aurelino Coelho de Lima e de Severina da Silva Lima. A pretendente: 
IONE REGIS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Conde, BA, 
no dia (16/03/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Francisco dos Santos e de Maria José Regis dos Santos.

O pretendente: TAYLOR MARCELO RAFAEL, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Inacio Rafael e de Teresa Marcelo Rafael. A pretendente: 
MARIA SIRLENE BEZERRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Itaporanga, PB, no dia (25/02/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Luiz Bezerra e de Maria Alice Bezerra.

O pretendente: WANDYCH JUNIOR VILELA, estado civil divorciado, profissão supervisor 
operacional, nascido em Guarulhos, SP, no dia (23/04/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wandich Alves Vilela e de Maria Jose Pereira dos 
Santos Vilela. A pretendente: JACKELINE BERTOLDO BATISTA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo hospitalar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
de Oliveira e de Maria Aparecida Bertoldo de Oliveira.

O pretendente: TIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Garça, SP, no dia (19/11/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Paulo Horacio da Silva e de Zenaide Cruz da Silva. A pretendente: SANDRA 
LIZANDRA MOREIRA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/11/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Suely Moreira Costa.

O pretendente: GELSON SALES, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (13/06/1969), residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Lino da Conceição Sales e de Terezinha da Silva Sales. A pretendente: 
IRACEMA PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profissão técnica em radiologia, nascida 
em Xique-Xique, BA, no dia (07/07/1971), residente e domiciliada no Butantã, São Paulo, 
SP, filha de Arcenio Rodrigues Lima e de Violeta Pereira Lima.

O pretendente: RODRIGO MENDES DO CARMO, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Celio Lopes do Carmo e de Soraia Mendes de 
Oliveira. A pretendente: MAYLA VICTORIA OLIVEIRA SOUSA, estado civil solteira, 
profissão cuidadora de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Felix de Sousa e de Marisa 
Oliveira do Nascimento.

O pretendente: GILDASIO LEMOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em Belo Campo, BA, no dia (09/11/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manuel Alves dos Santos e de Rosalina Morais Lemos Santos. 
A pretendente: MARIA DAS DORES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Cupira, PE, no dia (25/08/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Gerônimo da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: RENATA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão motorista de aplicativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo dos Santos e de Solange 
Gomes da Silva. A pretendente: LETICIA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão motorista de aplicativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1996), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto da Silva e de 
Kelly Cristina dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL RODRIGUES GONÇALVES, estado civil divorciado, profis-
são supervisor de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Gon-
çalves e de Maria Aparecida Ferreira Gonçalves. A pretendente: VIVIANY DE LISBÔA 
CARTACHO, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em Itaporanga, PB, 
no dia (31/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Tarciso Alves Cartacho e de Maria Velani de Lisbôa Cartacho.

O pretendente: EDMAR MARCELINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de suporte de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Heli Marcelino dos Santos e de Aguida 
Maria dos Santos. A pretendente: TAIS FERREIRA DE AZEVEDO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/01/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lazaro Correia de Azevedo e 
de Maria Aparecida Correia de Azevedo.

O pretendente: ARLEY DA SILVA CASTRO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (07/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Isaias Miranda de Castro e de Maria Cecilia Carneiro da Silva. A pretendente: 
SHIRLEI PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em Guararema, SP, no dia (04/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos Pereira da Silva e de Maria Gerlenir Silva Oliveira.

O pretendente: EUSENRARL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonia Maria dos Santos. O pretendente: JONATHAN BASTOS 
SALAZAR PESSÔA, estado civil solteiro, profissão operador de telemarketing, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/03/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Orlando Wilian Salazar Pessoa e de Creusa Maria da Silva Bastos Pessoa.

O pretendente: ALISSON MARCONDES BRANCO, estado civil solteiro, profissão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Fernanda Marcondes Branco. A pretendente: ANDRESSA 
STEPHANIE BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão jovem aprendiz, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de André Barbosa dos Santos e de Ana Lucia Barbosa dos Santos. 

O pretendente: VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vera Lucia Martins de Oliveira. A pretendente: DANIELLE 
DEMETRIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (16/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ismael Marques dos Santos e de Maria de Fatima Demetrio dos Santos.

O pretendente: PAULO SERGIO JOSE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia (01/01/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Silvestre de Oliveira e de Edizia 
Julia da Silva. A pretendente: FABIANA RAIMUNDA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/11/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Raimundo de Souza e de 
Zelia Delmiro Batista.

O pretendente: PETER WITER COELHO BARBOSA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profissão mecânico de aeronave, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/12/1994), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Peter Witer Coelho Barbosa 
e de Fatima Ribeiro de Almeida. A pretendente: PAMELA PAOLA BUENO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Franco 
Bueno e de Regina Celia Rodrigues dos Santos Franco Bueno.

O pretendente: GABRIEL DE OLIVEIRA ROSA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gildo Sales Rosa e de Edilaine Edna de Oliveira Caseiro. A pretendente: 
INGRID BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão negociadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Ricardo de Almeida e de Regina de Fatima da Silva.

O pretendente: HILTON FELICIO SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
triagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/07/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ilton Bispo de Souza e de Sonia Aparecida Felicio 
Souza. A pretendente: LUANA CAROLINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Penha Cardoso.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
balconista de farmacia, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Cândido de Oliveira e de 
Maria das Graças Porfirio de Souza Oliveira. A pretendente: MARLUCIA MESSIAS DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente contábil, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (12/01/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Messias dos Santos e de Maria Cicera dos Santos.

O pretendente: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pintor 
de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elizeu Miguel dos Santos e de Valderice de Oliveira 
Silva. A pretendente: MARIA NEURICÉLIA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão ajudante geral, nascida em Aurora, CE, no dia (24/02/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moacir Pedro dos Santos e de Maria 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES XAVIER, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido 
em Santana do Cariri, CE, no dia (24/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Xavier e de Ivanilda Alves dos Santos. A pretendente: 
TALITA CAROLINE CERQUEIRA XAVIER, estado civil solteira, profissão consultora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/12/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Reginaldo Xavier e de Josenilda Cerqueira Xavier.

O pretendente: EDVALDO DA SILVA GONZAGA, estado civil solteiro, profissão res-
taurador, nascido em Palmares, PE, no dia (24/06/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Givaldo da Silva Gonzaga e de Edleuza Maria da Silva. 
A pretendente: BRUNA AVANCI COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Eraldo Santos Costa e de Marcia Aparecida Avanci Costa.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roque Honorio de Souza e de Maria de Lourdes Souza. A pretendente: 
CLEIDINEI DE BRITO ROCHA, estado civil divorciada, profissão ajudante de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sebastião de Brito Rocha e de Maria Nazaré de Brito Rocha.

O pretendente: IGOR HENRIQUE GONZAGA DUARTE, estado civil solteiro, profissão 
gerente de plantão, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1997), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alan Tenorio Duarte e de Alexssandra da 
Silva Gonzaga. A pretendente: KESSELYN LOPES SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Waldek da Silva e de Leonice Pereira Lopes Silva.

O pretendente: MATHEUS MARTINELY COSTA, estado civil solteiro, profissão ator, 
nascido em Araxá, MG, no dia (24/06/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ildeu Gaspar Costa e de Rilda Gloria Costa. A pretendente: BEATRIZ 
DOS SANTOS BASTOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (08/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Carlos Alberto Dias Bastos e de Rosemeire Lealdina dos Santos.

O pretendente: MICHEL SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão tencnico 
de informática, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/10/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Helio de Oliveira Santos Filho e de 
Luciene Soares. A pretendente: SARA THAATI CAVALCANTI BITENCOURTT, estado 
civil divorciada, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Bitencourtt e de 
Maria Elena Cavalcanti Bitencourtt.

O pretendente: ADRIANO ALVES BEZERRA, estado civil solteiro, profissão meio oficial 
eletricista, nascido em Cristinápolis, SE, no dia (30/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alcí Alves Bezerra e de Maria Sirleide de Jesus Alves. A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Pereiro, CE, no dia (07/04/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Raimundo Francisco de Lima e de Maria das Graças Nogueira de Lima.

O pretendente: EMERSON GILA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (27/08/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Abel Gila da Silva e de Maria Tereza da Costa da Silva. A preten-
dente: MARIA ZEZINHA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em Itapipoca, CE, no dia (08/02/1968), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Pedro de Lima e de Minelvina José dos Santos.

O pretendente: WESLLEY MARQUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão contro-
lador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1993), residente e domiciliado 
neste ditrito, São Paulo, SP, filho de Rogério de Souza e de Maria Cristina Marques dos 
Reis de Souza. A pretendente: DANIELA DA SILVA CRUZ, estado civil solteira, profissão 
analista financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Paulo da Cruz e de Maria José da Silva Cruz.

O pretendente: CLAUDEMIR BERGAMO, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Araraquara, SP, no dia (01/09/1956), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Durvalino Bergamo e de Neide Rodrigues Bergamo. A 
pretendente: IARA CANDIDA MARTINS DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão 
funcionária pública - aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1954), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lauro Rodrigues da 
Silva e de Alzira Martins da Silva.

O pretendente: WIGOR OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Ibicarai, BA, no dia (17/04/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Carlos dos Santos e de Iranir Oliveira dos Santos. A pretendente: 
JOIMA PORCINO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida 
em Ilheus, BA, no dia (18/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Porcino dos Santos e de Jozete da Luz Santos.

O pretendente: EDSON LOPES MARCIANO, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joaquim Marciano e de Maria Helena Marciano. A pretendente: 
AGATA CACILDA BARBOSA, estado civil solteira, profissão analista contabil fiscal, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Barbosa Junior e de Fatima Aparecida Batista Barbosa.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE COSTA SILVA, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio da Silva e de Rita de Cassia Aparecida da Costa. 
A pretendente: TAYNARA ISRAEL PATROCINIO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/10/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Patrocinio e de Magna Israel Patrocinio.

O pretendente: CLEITON HENRIQUE MATOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão tecnólogo em radiologia, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1990), re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Clementino dos Santos 
e de Marlene Matos da Silva. A pretendente: MARIA ANGELICA GOTARDI, estado 
civil solteira, profissão biomedica, nascida em Tupã, SP, no dia (12/07/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Olverio Gotardi Junior e de Luiza 
Elena de Melo Gotardi.

O pretendente: JOSEMAR FRANCISCO AZEVEDO, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Paramirim, BA, no dia (13/04/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Francisco Azevedo e de Maria Joaquina de Azeve-
do. A pretendente: MARIA REZENDE MOTA, estado civil solteira, profissão doméstica, 
nascida em Amargosa, BA, no dia (21/07/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Fidelcino Mota e de Reinalda Rezende Mota.

O pretendente: ALEXANDRE DELMIRO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
repositor, nascido em Diadema, SP, no dia (29/08/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Gomes de Moura e de Antonia Delmiro de Moura. A 
pretendente: MARIA APARECIDA MEIRELLES, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Meirelles e de Odete Maria Meirelles.

O pretendente: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão tesoureiro, 
nascido em Sousa, PB, no dia (02/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Francinaldo Alves e de Valdete Maria de Oliveira Alves. A 
pretendente: GABRIELA DE SOUSA JOSUÉ, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Cajazeiras, PB, no dia (21/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alecs de Sousa Josué e de Maria da Conceição Sousa Aranha.

O pretendente: ROGGER CAVALCANTE GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Bedenísio das Dôres Guimarães e de Silvia Cavalcante 
Serrada Guimarães. A pretendente: KELLY RODRIGUES RIBEIRO, estado civil solteira, 
profissão jovem aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aristeu Ribeiro Filho e de Juciara Lima 
Rodrigues.

O pretendente: CICERO GOMES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (28/12/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Vieira de Araujo e de Maria de Lourdes Gomes. 
A pretendente: FERNANDA SANTIAGO DE MACÊDO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Barras, PI, no dia (16/01/1981), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Mendes de Macêdo e de Isabel 
Santiago de Macêdo.

O pretendente: VALTER DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão atenden-
te, nascido em Passo de Camaragibe, AL, no dia (28/05/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalo do Nascimento e de Maria das 
Graças Santos. A pretendente: GILVANIA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Luís do Quitunde, AL, no dia (07/12/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Fernandes Benedito dos Santos e de 
Maria de Lourdes de Souza.

O pretendente: ALEX ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão represen-
tante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Joaquim da Silva e de Quitéria Maria da 
Silva. A pretendente: ELISANGELA DA SILVA BISPO, estado civil solteira, profissão 
departamento pessoal, nascida em Jacobina, BA, no dia (22/09/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Edvaldo Ribeiro Bispo e de 
Jucely Maria da Silva.

O pretendente: ALLAN ALBERTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Averaldo Alberto de Souza e de Rita Souza. A pretendente: DÉBORA 
PEREGO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (22/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ailton França dos Santos e de Silvana Aparecida Perego dos Santos.

O pretendente: FLAVIANO JOSÉ VALÉRIO, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
pedreiro, nascido em Maraial, PE, no dia (11/06/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Cassiano Valério e de Helena Maria Valério. A 
pretendente: FERNANDA SANTANA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelio de Sousa e de Sandra Santana Pinho.

O pretendente: JANDER JEISON HEINS, estado civil solteiro, profissão desenhista, 
nascido em Cruzeiro, SP, no dia (18/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jairo Heins e de Marlene Mendes Miranda Heins. A pretendente: 
KATIA HELIENAI NATALINO, estado civil divorciada, profissão dentista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Paulo Natalino e de Geralda Teresinha Natalino.

O pretendente: RAFAEL REIMBERG, estado civil divorciado, profissão segurança, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/08/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Carlos Reimberg e de Maria dos Santos Reimberg. A pretendente: 
DEISE AMANDA ARRUDA, estado civil solteira, profissão psicologa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Nilton Jose de Arruda e de Maria de Lourdes da Silva Arruda.

O pretendente: ANDERSON SILVA MENDES, estado civil solteiro, profissão farma-
cêutico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Leal Mendes e de Eliege da Silva Mendes. 
A pretendente: GABRIELLY ALMEIDA VIANA LIMA, estado civil solteira, profissão 
recuperadora de crédito, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Glaucio Elias Viana Lima e de 
Vilma Sousa de Almeida.

O pretendente: LUCIANO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1979), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Miguel Neto e de Margarida Maria da Silva Neto. 
A pretendente: LUIZA ALVES CAVALCANTE SIMOES, estado civil viúva, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Catarina, CE, no dia (16/07/1978), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Chaves Cavalcante e de 
Maria Alves Mendonça Cavalcante.

O pretendente: VITOR LUCAS DOMINGOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Teixeira dos Santos e de 
Joelma Cristina Domingos. A pretendente: ANA PAULA DUARTE LEITE, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Henrique da Silva 
Leite e de Maria Rosalia Duarte de Souza.

O pretendente: FRANCISCO ALVES COSTA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
técnico em radiologia, nascido em Fortaleza, CE, no dia (20/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alves da Costa e de Valquiria Veronica 
da Silva Costa. A pretendente: ANA CYNTHIA MOLINARI NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão manicure, nascida em Bragança Paulista, SP, no dia (21/03/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Rubens Nascimento 
e de Sueli Aparecida Molinari Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDERSON DA SILVA JESUS, profissão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Bispo de Jesus e de Maria Ednilza da 
Silva Jesus. A pretendente: CHRYSTIANI SUELEN PEREIRA DOS SANTOS, pro-
fissão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eraldo Pedro 
dos Santos e de Rosa Maria Cardoso. Es
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Fake News e o 
atentado ao Riocentro

Vivemos uma 
enxurrada de notícias 
e informações que, 
em alguns casos, são 
mentiras ou fake 
news, como se diz 
modernamente

Com a popularização 
das redes sociais e 
dos aplicativos de 

troca de informações via 
celular cada vez mais uti-
lizados, a possibilidade 
de informações falsas e 
mentirosas cresce exponen-
cialmente. Eleições são ven-
cidas ou perdidas, carreiras 
artísticas e esportivas são 
comprometidas e até profis-
sionais experientes do meio 
jornalístico e intelectual são 
alvos nessa rede. 

Mas se você pensa que 
essas situações são frutos da 
internet e da modernidade, 
engana-se. Historicamente, 
algumas fake news geraram 
extrema confusão para as 
pessoas das mais variadas 
épocas e sociedade. Um 
exemplo aconteceu em 
1981, na cidade do Rio de 
Janeiro. 

No dia 1º de maio, haveria 
um grande show em come-
moração ao Dia do Trabalho 
no espaço conhecido como 
Riocentro. O clima era de 
muita alegria, pois se en-
caminhava o processo de 
abertura política e retorno 
da democracia após quase 
20 anos de ditadura militar. 
Vários artistas confirmaram 
presença, como Gonzagui-
nha, Chico Buarque, entre 
outros.

Durante o espetáculo, 
uma bomba explode de 
um automóvel Puma, no 
estacionamento do evento, 
ferindo o capitão Wilson 
Dias Machado e matando o 
sargento Guilherme Perei-
ra do Rosário. As notícias 
dadas pelos militares ime-
diatamente após a explosão 
foram de um atentado pro-
movido pelo grupo terroris-
ta VPR (Vanguarda Popular 
Revolucionária). O objetivo 
dos militares era gerar um 
clima de instabilidade social 
que bloqueasse o processo 
de abertura.

A ação foi articulada pelos 
militares do SNI (Serviço 
Nacional de Informações) 
e pelo CIE (Centro de In-
formações do Exército). A 
ideia era explodir a bomba 

na central elétrica do local 
provocando pânico e cor-
reria. O Coronel Nilton de 
Albuquerque Cerqueira 
suspendeu o policiamento 
na região e ordenou que 
as saídas de emergência 
fossem fechadas. 

O azar dos militares – e 
sorte das pessoas que es-
tavam no show – foi que os 
dois militares que estavam 
no veículo manipulando a 
bomba, cometeram um erro 
ao tentar ativar o dispositivo 
e este acabou explodindo 
dentro do carro. Até hoje 
esse assunto é tabu nas 
forças armadas.

As fake news não são de 
hoje – e até as mais ino-
centes e despretensiosas 
podem ser muito perigosas, 
pois a maioria das pessoas 
apenas aceita como ver-
dadeiro e reproduzem o 
que viram sem contestar 
ou confirmar. Mas neste 
mundo moderno, com as fa-
cilidades das redes sociais, 
como evitar que um parente 
receba pelo WhatsApp uma 
informação e a repasse no 
grupo da família como ver-
dade absoluta? Veja alguns 
conselhos:
 1) Não repasse alertas. 

Existem sites especia-
lizados e boletins con-
fiáveis que divulgam 
alertas e denúncias 
sobre vírus, ameaças 
e vulnerabilidades de 
segurança.

 2) Faça uma análise crí-
tica do que receber. 
Tenha a curiosidade 
de entrar em buscado-
res e pesquisar sobre 
a suposta ameaça no 
“alerta” recebido. Se 
for mentira, rapida-
mente você encon-
trará várias páginas 
denunciando o falso 
alerta.

 3) Por último, o e-mail, 
WhatsApp, Twitter, 
redes sociais pesso-
ais não são meios 
confiáveis, nem tam-
pouco adequado, de 
divulgação em massa. 
Lembre-se que estas 
informações no mun-
do digital ganham uma 
proporção incomoda-
tivamente maior, mais 
promíscua e, muitas 
vezes, criminosa.

(*) - Professor do Colégio 
Positivo, em Curitiba, é 

especialista em História do 
Brasil e Gestão Escolar. 

André “Bode” Marcos (*)
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CEO do Facebook, Mark Zuckerberg.

O CEO do Facebook, Mark 
Zuckerberg, fez um apelo 
por mais regulação para as 
empresas tecnológicas e 
defendeu a criação de um 
imposto digital global, prin-
cipalmente para as chama-
das “big techs”, que incluem 
Facebook, Google e Amazon. 
“As empresas de tecnologia 
devem servir a sociedade e, 
portanto, apoiamos os esfor-
ços da OCDE de criar regras 
tributárias globais justas 
para a Internet”, escreveu 
o americano em um artigo 
no Financial Times. 

Segundo o fundador da 
rede social, a medida pode 
prejudicar os “negócios no 
curto prazo, mas no longo 
prazo isso beneficiará a to-
dos”. A declaração foi dada 
na data em que Zuckerberg 
viaja pela Europa, onde se 
reúne, em Bruxelas, com 
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Raphael Gouvêa Vianna (*)

É o contrato escrito a forma 
mais segura de formalizar um 
bom acordo.

O contrato é um documento 
onde se lê (quando o con-
trato é escrito), ou se ouve 
(quando o contrato é verbal) 
ou seja, através de contratos 
trocados entre duas ou mais 
pessoas ou entre empresas 
são gerados direitos e obri-
gações que valem tal qual 
vontade expressa dessas 
partes.

O que pode parecer sim-
ples na explicação, já deu 
muitas dores de cabeça para 
quem, por desconhecimento 
ou preguiça de ler todo um 
documento, caiu em alguma 
armadilha contratual, geral-
mente presente naquelas 
letrinhas bem pequenas e nas 
últimas folhas.

Para assinar qualquer con-
trato é importantíssimo saber 
quais são os objetivos do 
pacto que se está por assinar; 
com quem estamos realizan-
do o contrato – se a outra 
parte (pessoa ou instituição) 
tem capacidade para honrar 
o contrato e compreender 
o que de fato está escrito e, 
tendo dúvidas, é da maior 
importância consultar um 
bom advogado.

Outras dicas para o mo-
mento de firmar um con-
trato são: estar atento: às 
renovações automáticas, 
às condições de preço, ao 

tempo de duração, às res-
ponsabilidades, garantias, 
aos documentos anexados, 
multas aplicáveis, datas li-
mites para certos eventos e 
para os motivos e formas de 
encerramento dos contratos.

É de suma relevância tam-
bém, nunca deixar espaços 
em branco no texto, não assi-
nar folhas sem texto, sempre 
rubricar em todas as folhas e 
guardar uma cópia idêntica 
ao original assinado.

O contrato deverá ser lido 
com muita atenção, mesmo 
nos trechos das letras peque-
nininhas, e necessariamente 
deverá ter seu conteúdo com-
preendido. Se não houver 
compreensão de cada uma 
das linhas, melhor assinar 
em um outro momento com 
a ajuda de um especialista.

Finalmente, vale frisar: 
toda obrigação contratual não 
cumprida é sujeita a perdas 
e danos, mora, cobrança de 
juros, multa e correção mo-
netária. 

Assim, dada a importância 
e os efeitos dos contratos, é 
aconselhável o máximo de 
atenção para sua formaliza-
ção, evitando-se armadilhas 
e maiores prejuízos e guar-
dar uma cópia idêntica ao 
original,inclusive com todas 
as assinaturas.

 
(*) -  Advogado e sócio diretor da 
Gouvêa Advogados Associados 

é pós-graduado em LL.M 
em Litigation e processos 

contenciosos, na Fundação 
Getúlio Vargas. 

A profissão do Paralegal ainda não é regulamentada no Brasil.

A fim de esclarecer es-
tas e outras dúvidas, 
Diego Souza, sócio 

do Grupo Lank, explica os 
principais aspectos que 
rondam a expertise do 
paralegal. 

“Paralegal é uma palavra 
americana trazida para o 
português com o mesmo 
significado e refere-se ao 
profissional responsável 
por trabalhos administrati-
vos e burocráticos perante 
os órgãos públicos. O auxí-
lio deste profissional ofe-
rece uma grande vantagem 
aos advogados, uma vez 
que lhes permite manter 
foco e energia, exclusi-
vamente, nas atividades 
jurídicas principais, além 
de reduzir o custo de time-
-sheet do advogado para 
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Muitas pessoas têm dúvidas sobre a melhor alternativa para 
contratação, entre um plano individual ou corporativo.

A previdência privada é 
uma tendência de inves-
timento que tem crescido 
entre os brasileiros, pois 
garante um complemento 
da renda durante a aposen-
tadoria. Entretanto, muitas 
pessoas ainda têm dúvidas 
sobre a melhor alternativa 
para contratação, entre um 
plano individual ou corpo-
rativo. Basicamente, há 
dois grupos de previdência 
privada: o aberto, que pode 
ser adquirido por qualquer 
cidadão por intermédio de 
bancos e seguradoras; e o 
fechado, também chama-
do de fundo de pensão, 
que aceita apenas pessoas 
integrantes de um deter-
minado grupo, geralmente 
vinculado a uma empresa. 

Mas, afinal, qual deles 
é a melhor opção? “Se a 
pessoa puder escolher, o 
sistema fechado corpora-
tivo geralmente traz mais 
vantagens ao participante 
do que os individuais, como 
taxas de administração me-
nores, quando comparadas 
a um plano de previdência 
aberto, além de ter uma 
parte das contribuições 
pagas pela companhia. 
Muitas vezes, esse valor é 
equivalente ao aporte feito 
pelo funcionário”, explica 
Ana Rita Petraroli, sócia-
-fundadora do Petraroli 
Advogados. 

De acordo com a especia-
lista, as empresas também 
têm vantagens ao oferecer 
esse benefício aos colabo-
radores, como isenções 
fiscais e uma maior pro-
babilidade de retenção de 
talentos, com a valorização 
de seus empregados - re-
presenta uma segurança 
financeira extra e se torna 
mais atrativa para novas 
contratações. Para quem já 
possui um plano aberto de 
previdência, pode surgir a 
dúvida entre continuar no 
sistema atual ou aderir ao 
plano corporativo. 

“Nesses casos, tanto 
para os planos PGBL como 
VGBL, o ideal é fazer 
a portabilidade para a 

previdência corporativa 
e aproveitar as menores 
taxas desses contratos. O 
contrário também pode 
ocorrer. Caso o funcionário 
se desligue da empresa, é 
possível realizar a portabi-
lidade para um plano com 
as mesmas características 
por meio de uma instituição 
financeira ou seguradora”, 
afirma Ana Rita. 

Vale destacar que na por-
tabilidade não há incidên-
cia de Imposto de Renda ou 
taxa de carregamento. Se o 
participante tiver optado 
pela tabela regressiva do 
IR - que começa em 35% 
e, após dez anos, chega a 
10% -, o prazo continuará 
contando, sem ônus. Nes-
se processo, é importante 
verificar as condições finan-
ceiras e atuariais dos planos 
para os quais as reservas 
estão sendo transferidas, 
contando sempre com o 
auxílio de um profissional 
especializado. 

Ainda em caso de des-
ligamento, o funcionário 
também tem a opção de 
fazer um resgate, mas o 
valor depende das regras 
especificadas no contra-
to. Para isso, são conside-
radas algumas variáveis, 
como desligamento por 
iniciativa da empresa, 
com ou sem justa causa, 
ou por iniciativa do cola-
borador. 

“O montante a ser resga-
tado varia de acordo com o 
regulamento do plano de 
cada companhia, que esti-
pula as normas e períodos 
de carência, por exemplo, 
que podem estar relacio-
nados ao tempo de serviço 
prestado ou de vinculação 
ao plano. O colaborador 
pode resgatar o valor total 
de suas contribuições in-
dividuais, mas a empresa 
determina no contrato o 
percentual que ele poderá 
retirar, dos aportes feitos 
pela instituição”, destaca 
a advogada. 

Fonte e mais informa-
ções: (www.petraroli.com.
br). 
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De que maneira o profissional 
paralegal pode ajudar sua empresa
Você conhece os profissionais que atuam como paralegais? Sabe de que maneira estão aptos a auxiliar 
nas atividades jurídicas da sua empresa?

Registros de atos societá-
rios, jornais e documentos 
de interesse das empresas 
(abertura, alteração, en-
cerramento, cisão, fusão e 
incorporação) em Junta Co-
mercial e Cartório e demais 
comunicações dos referidos 
atos em repartições públicas 
e conselhos de classe em 
geral”, revela o sócio do 
Grupo Lank. 

“Novos sistemas já foram 
implantados e a promessa 
do governo é de melhorar 
ainda mais os prazos. Com 
isso, o paralegal especiali-
zado, com a devida energia, 
terá a oportunidade de me-
lhorar a comunicação com 
seu cliente, diminuirá o uso 
excessivo de papel e, claro, 
seus prazos de entrega”, 
finaliza Diego. 

com seu cliente”, explica 
Diego. 

Primeiramente vale infor-
mar que a profissão do Pa-
ralegal ainda não é regula-
mentada no Brasil, embora 
já possua regulamentação 

em outros países. “O Para-
legal, além de compreender 
a terminologia jurídica, tem 
como principal função os 
serviços burocráticos em 
órgãos públicos e governa-
mentais, tais como: 

É melhor um plano de 
previdência privada 

individual ou corporativo

Acordos contratuais 
merecem atenção

Mark Zuckerberg defende criação de imposto digital global
“ver que o pensamento do 
Facebook está mudando 
e está mais alinhado com 
a abordagem europeia em 
diferentes aspectos regu-
latórios”. 

“Vejo a Big Tech como par-
te da solução para os proble-
mas que eles contribuíram 
criar. A regulamentação da 
UE nunca resolverá todos 
os problemas apresentados 
pela Internet. Por esse moti-
vo, o Facebook e Zuckerberg 
devem responder à pergunta 
sobre quem eles querem 
ser como empresa e quais 
valores eles querem promo-
ver”, explicou a comissária 
para a justiça. Para o CEO 
do Facebook, no entanto, 
as empresas privadas não 
devem tomar tantas decisões 
sozinhas quando tocam em 
valores democráticos funda-
mentais” (ANSA).

os comissários da União 
Europeia para Concorrên-
cia, Margrethe Vestager, 
para Justiça, Vera Jourová, 
e para Indústria, Thierry 
Breton, para debater o papel 
regulatório que os Estados 
podem ter com as empresas 
tecnológicas. 

“Com Vestager e Breton, 
falaremos sobre a agenda 
digital da Comissão da UE, 
enquanto Jourová discutirá 
a proteção da democracia 
e dos direitos fundamen-
tais”, explicou um porta-
-voz da UE. De acordo com 
Jourová, é uma felicidade 

netjen@netjen.com.br
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CoMo aS pequenaS eMpreSaS podeM 
auMentar SuaS vendaS neSte ano 

No mundo 
das 
tecnologias 
e redes 
sociais, ter 
parcerias é 
sempre uma 
boa opção. 

Com a retomada do crescimento econômico do país, 
várias empresas novas e também antigas veem 
a possibilidade de aumentar as vendas em 2020. 

Apesar das notícias serem positivas, não é tão simples 
assim subir de patamar. Para isso, é necessário investir no 
negócio. Assim, a empresa terá êxito na comercialização 
de mais produtos e serviços.

 
O objetivo deste texto é trazer dicas para que o empre-

endedor consiga aplicar estratégias de melhorar as vendas. 
Isso pode ser feito de diferentes formas e as principais serão 
descritas aqui. Confira:

1.oferecer produtos e serviços de qualidade 
- A mais importante dica para o setor de vendas é investir 
em produtos e serviços de qualidade. Apesar de muitos 
buscarem pelo preço mais baixo, ainda assim investir em 
qualidade é uma boa estratégia. Isso porque ao comprar 
um produto ou serviço de baixa qualidade, a pessoa pode 
até se satisfazer com o preço. 

Porém, ao surgirem problemas, há grandes chances de 
arrependimento. Com isso, ter um bom custo-benefício é 
sempre a melhor opção. Afinal, os consumidores buscam 
produtos e serviços bons por um preço justo.

2.ter parceiros de negócios - No mundo das 
tecnologias e redes sociais, ter parcerias é sempre uma 
boa opção de aumentar as vendas. Várias empresas têm 
investido em vendas conjuntas, promoções, brindes e outras 
formas de atrair o cliente. Esse tipo de estratégia é muito 
visto em redes sociais, mas também pode ser feita de outras 
maneiras. Em uma loja física, por exemplo, o empreendedor 
pode convidar outro estabelecimento. 

Juntos eles podem oferecer promoções em produtos di-
ferentes que ambos vendem. Essas parcerias também são 
boas para realizar eventos, feiras e atos de responsabilidade 
social. Tudo isso influencia nas vendas e no desenvolvimento 
do negócio.

3.adotar estratégias de marketing - Atual-
mente, a propaganda tradicional não faz mais tanto efeito 
quanto fazia antigamente. As empresas, independente do 
tamanho, buscam outras estratégias para divulgar mar-
cas, produtos e serviços. Uma delas é o marketing digital, 
principalmente o de conteúdo. Existem algumas técnicas 
importantes que transformam leitores em clientes, como 
é o caso do funil de vendas que tem feito muita diferença. 

Além do uso de sites, 
descrição de produtos e 
blogs, há também as redes 
sociais, vídeos, podcasts e 
outras boas estratégias. A 
dica para o empreendedor 
é contratar profissionais que 
atuem na área ou até uma 
agência especializada. Os 
resultados, além de serem 
mais perceptíveis, são cons-
tantes, diferentemente de 
uma campanha tradicional 
de publicidade que atinge o 
público consumidor apenas 
durante o tempo que ela 
dura.

Além disso, o gestor tam-
bém pode utilizar outras es-
tratégias. Uma loja de roupa, 
por exemplo, pode enviar 
presentes para influenciado-
res digitais que tragam novos clientes. Claro que é preciso 
fazer uma boa análise para escolher os influenciadores 
certos. Outra opção é investir em estilos diferentes de pro-
pagandas, como: publicidade antes de vídeos no YouTube, 
sites com muitos acessos, anúncios em redes sociais e até 
na plataforma do Google. 

Tudo isso é bem-vindo na hora de buscar melhorar as 
vendas. Porém, alguns empresários ainda tratam o ma-
rketing digital como algo amador. É preciso mudar esse 
pensamento. Apenas profissionais da área que podem 

oferecer boas estratégias de vendas a partir do uso desse 
tipo de marketing.

4.prestar um bom atendimento - Investir em 
relacionamento com o cliente é primordial para o sucesso 
de um negócio. Basta procurar as principais reclamações 
de consumidores em sites especializados. Boa parte dessas 
reivindicações são por conta de mau atendimento.

Para evitar que isso ocorra na empresa, o gestor tem que 
investir em várias vias. A primeira delas é a tecnológica. 
Essa questão requer um bom sistema de atendimento, com 
call center, chat online, e-mail e redes sociais.

Além da questão estrutural, é necessário que o atendi-
mento seja eficiente. Para isso, os profissionais responsáveis 
por essa área devem estar sempre bem treinados. Eles 
também precisam da permissão para resolver o problema 
no momento em que ele é recebido.

O atendimento é algo complexo, mas que, quando dá 
certo, é sinônimo de vendas, sucesso e credibilidade. Por 
isso, buscar os melhores equipamentos e cursos sobre o 
tema é sair à frente do mercado.

5.Flexibilizar os pagamentos para aumentar as 
vendas - Por último, mas não menos importante, a flexibili-
zação dos pagamentos. Hoje em dia é cada vez menos comum 
as pessoas pagarem por produtos e serviços em dinheiro 
vivo. Outras formas como cartão de crédito, débito, boleto, 
transferência, carnês estão sendo cada vez mais utilizados.

Isso quer dizer que, para se manterem fortes e crescen-
tes, as empresas precisam investir em diferentes meios 
de pagamento. Para isso, existem plataformas, máquinas, 
softwares e demais equipamentos tecnológicos. Quanto mais 
diferenciados os meios de pagamentos oferecidos ao cliente, 
mais confiança e satisfação ele vai ter com a empresa. Com 
isso, fica claro que existe sim relação entre a flexibilizar 
pagamentos e aumentar as vendas de um negócio. 

Nesse sentido, vale a pena conhecer uma modalidade 
nova e que vem ganhando muitos adeptos por todo o país: 
o pagamento instantâneo. 

Fonte e mais informações: (https://gerencianet.com.br/).apesar das notícias serem positivas, não é tão simples assim subir de patamar. 
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É preciso fazer uma boa análise para escolher os influenciadores certos.
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ANDRÉ LUIZ DA CUNHA, estado civil solteiro, profissão designer, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.028V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (11/08/1989), residente 
e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 02, apartamento 71, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Fernando da Cunha e de Ester Cardo-
so de Jesus Cunha. CAMILA CIARINI DIAS, estado civil solteira, profissão técnica 
de recursos educacionais, nascida neste Distrito (CN:LV.A/138.FLS.103 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(04/02/1991), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 02, aparta-
mento 71, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Francisco 
Dias e de Marta Neri Ciarini Dias.

LEILTON DOS REIS VENANCIO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cargas, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.193V-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (14/09/1994), residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 
283, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vander Venancio e 
de Maria Ines dos Reis. BRUNA REGINA LINO DE MENEZES, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/196.FLS.080-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(19/12/1993), residente e domiciliada Rua José Henrique Tomaz de Lima, 283, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito Bispo de Menezes e de Marli 
Lino de Menezes.

DAVI GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/111.FLS.043V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (17/01/1989), residente e domiciliado 
Rua Camutanga, 45, bloco 04, apartamento 24-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Epaminondas Gomes dos Santos e de Filomena Diamente dos Santos. 
TAÍS GABRIELE FRANQUIM, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.269-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e nove (20/06/1989), 
residente e domiciliada Rua Doutor Fábio Montenegro, 608, Vila Guilhermina, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Ovidio Sergio Franquim e de Vanda Lucia Gomes do 
Nascimento Franquim.

ALAN DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/283.FLS.163-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e noventa e sete (27/06/1997), residente e domiciliado Rua Arreio 
de Prata, 20, quadra K, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Aluisio Barbosa dos Santos e de Maria Erivete da Silva Santos. 
TALITA CABRAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/396.FLS.120V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de agosto de dois mil (31/08/2000), residente e domiciliada Rua Cristóvão Lopes, 
60, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João De Cabral dos 
Santos e de Patricia dos Santos.

ADRIANO LÊMOS PEREZ, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.046-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta (04/05/1980), 
residente e domiciliado Rua Joaquim de Lacerda, 38, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Perez e de Lindaura Lêmos. 
AMANDA APARECIDA SETARA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nas-
cida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.101-VILA MATIL-
DE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta 
(26/03/1980), residente e domiciliada Rua Joaquim de Lacerda, 38, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Francisco Setara e 
de Maria Aparecida Setara.

SAULO SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, 
nascido no Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.082-
VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil nove-
centos e noventa e três (08/10/1993), residente e domiciliado Rua Zenóbio Acioli, 94, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciene Sil-
va Nascimento. MARIA ROMANA LEITE FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Aurora, Estado do Ceará (CN:LV.A/009.FLS.218-DISTRITO DE 
TIPI/AURORA/CE), Aurora, CE no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (04/04/1996), residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 94, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves Ferreira e de 
Josefa Leite dos Santos.

FIDEL MOURA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A-065,FLS.099-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (12/12/1982), residente e domiciliado Rua 
Professor Brito Machado, 1569, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ozenei Moura da 
Silva e de Maria José da Silva. KAROLYNE MENDES SANCHES, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-197,-
FLS.225V BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecen-
tos e noventa (16/01/1990), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 1569, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Washington Lima Sanches e de Elaine Mendes 
Sanches.

THIAGO FLAVIANO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.159V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (05/05/1985), residente e domiciliado 
Rua Bento Nunes de Siqueira, 242, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Flaviano e de Ivanilda Cruz Bento. THUANY 
PREVIDELI BARCIELLA, estado civil solteira, profissão analista de departamento pes-
soal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.087-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/12/1988), residente e do-
miciliada Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 04, apartamento 113, Fazenda Aricanduva, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Alfredo Barciella e de Sandralia Prevideli 
Barciella.

ARTHUR ANELLI NOVAES, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor de soft-
ware, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/248.FLS.156V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e seis 
(31/03/1996), residente e domiciliado Rua Carambola, 67, bloco A, apartamento 33, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel 
Araujo Novaes e de Maira da Silva Anelli. MARINA FINI ALVES, estado civil solteira, 
profissão dentista, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/185.
FLS.180V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco (23/07/1995), residente e domiciliada Rua Benedito 
Coelho Neto, 344, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Amaro Maio-
lo Alves e de Sonia Fini Maiolo Alves.

RAFAEL GUIRADO FILHO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dez de 
outubro de mil novecentos e sessenta e quatro (10/10/1964), residente e domiciliado 
Rua Victório Santim, 1061, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Rafael Guirado Idanêz e de Georgina Conceição Romano Guirado. JACI SANTOS 
MATOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Muribeca, Estado de 
Sergipe, Muribeca, SE no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
nove (22/01/1969), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1061, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira Matos e de Maria da Conceição 
Santos.

MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão es-
toquista, nascido em Piripiri, Estado do Piauí (CN:LV.A/029.FLS.160V 1º OFÍCIO 
DE PIRIPIRI/PI), Piripiri, PI no dia dezesseis de maio de mil novecentos e no-
venta e quatro (16/05/1994), residente e domiciliado Rua da Penha, 100, casa 
67, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Manoel Alves Pereira e de Antonia dos Santos Nascimento Pereira. DAMARES 
SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão gerente de vendas, nas-
cida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/010.FLS.252V-11º 
REGISTRO CIVIL DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e 
seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (26/12/1988), residente e 
domiciliada Rua da Penha, 100, casa 67, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Cláudio de Oliveira e de Irene 
Laureano de Souza de Oliveira.

DAVINO SOARES FILHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Ita-
buna, Estado da Bahia (CN:LV.A/093.FLS.278-1º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, 
BA no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (16/01/1968), 
residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 24, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Davino Fernandes Soares e de Maria José 
Maciel dos Santos. ROSIMEIRE PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Camacan, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.098-SANTA 
LUZIA/BA), Camacan, BA no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e dois 
(07/01/1972), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 24, Conjunto Habitacional 
A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves dos Santos e de 
Maria Conceição Pereira.

ERIK DOS SANTOS DIAS, estado civil divorciado, profissão auxiliar feirante, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e 
oitenta e quatro (05/03/1984), residente e domiciliado Rua Joaquim Antônio de Souza, 
38, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Artur dos Santos Dias 
e de Margareth de Souza Dias. SOLANGE ORNELIA LOPES PEDRO, estado civil sol-
teira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 045.
FLS.016-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (22/12/1984), residente e domiciliada Rua Joaquim Antônio de 
Souza, 38, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Sebastião 
Pedro e de Maria Ornelia Lopes.

JULIO CESAR GONÇALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar de en-
fermagem, nascido neste Distrito (CN:LV-A 180.FLS.151V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e três (15/04/1993), residente 
e domiciliado Rua Boleeiro, 203, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio 
Cesar Gonçalves e de Jane Santiago de Castro. MAYARA SOARES NOVAIS DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital 
(CN:LV-A-174.FLS.161 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (27/11/1994), residente e domiciliada Rua Boleeiro, 
203, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides Novais da Silva e de Neide 
Soares Novais da Silva.

REGINALDO TORRES, estado civil solteiro, profissão engenheiro de processo, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/025.FLS.191 BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de junho de mil novecentos e setenta e nove (11/06/1979), residente e 
domiciliado Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 233, Jardim Nova Belém, Francisco 
Morato, neste Estado, SP, filho de Antonio Emidio Torres e de Maria Pereira Torres. 
GISLENE TORRES PEREIRA, estado civil solteira, profissão operadora de máquinas, 
nascida em Quixeramobim, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.FLS.012V-ENCANTADO/
QUIXERAMOBIM/CE), Quixeramobim, CE no dia dez de abril de mil novecentos e oi-
tenta (10/04/1980), residente e domiciliada Rua Ibiribá, 500, casa 02, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Deziderio Parente Pereira e de Maria das 
Graças Torres Pereira.

TARCISIO MARTINS CUNHA, estado civil divorciado, profissão policial militar, nascido 
no Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (25/05/1985), residente e domiciliado Avenida Augusto 
Antunes, 1632, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Dias 
Cunha e de Nubia Maria Martins Cunha. PAOLLA CAMACHO VALLIM, estado civil 
solteira, profissão dentista, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e dois (23/08/1992), residente e do-
miciliada Rua Ipiranga, 39, Vila Rosália, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, SP, 
filha de Robson Camacho Pilares e de Fabiana Vallim Camacho Pilares. "Cópia Enviada 
pelo Oficial de R.C.P.N do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

MURILO TOMAS DE AQUINO SILVA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A-211.FLS.229V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (26/09/1994), residente e domi-
ciliado Rua Dona Maria de Camargo, 840, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio 
Luiz da Silva e de Aucilene Tomas de Aquino. LETICIA HELENA RODRIGUES RUFI-
NO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V-A-209.FLS.233-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de 
mil novecentos e noventa e sete (19/05/1997), residente e domiciliada Rua Dona Maria 
de Camargo, 840, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Rufino Sobrinho e de 
Priscila Helena Rodrigues.

LEONARDO DE MELO MORAES, estado civil divorciado, profissão técnico de ma-
nutenção, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dois de março 
de mil novecentos e oitenta e seis (02/03/1986), residente e domiciliado Rua Sabbado 
D'Ângelo, 1063, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Moraes Filho e de Izildinha 
Aparecida de Melo Moraes. EVANI DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de 
novembro de mil novecentos e setenta e seis (17/11/1976), residente e domiciliada Rua 
Sabbado D'Ângelo, 1063, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amadeus Gomes da 
Silva e de Gilva Maria de Oliveira da Silva.

WILLIAM FRANCO CARVALHO DO REGO, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de pista de aeroporto, nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (10/01/1989), residen-
te e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, 261, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Honorino Carvalho do Rego e de Amelia Franco Carvalho do Rego. 
JULIANA CESAR DE JESUS, estado civil solteira, profissão auxiliar odontológico, nas-
cida no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.183-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/02/1994), residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 100, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Ferreira de Jesus e de Adriana Cesar da 
Fonseca de Jesus.

RAFAEL PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão analista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(14/05/1986), residente e domiciliado Rua Eros, 123, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Grimaldo Ferreira da Silva e de Maria Aparecida Pereira Neto da 
Silva. ALINE CARDOZO DINIZ, estado civil solteira, profissão consultora de viagens, nas-
cida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/405.FLS.042V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (25/11/1987), residente e domiciliada Rua Eros, 125, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Cardozo Diniz e de Sonia Maria Coradi Diniz.

GUILHERME GONÇALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão optometrista, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/138.FLS.104-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e 
dois (16/12/1992), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 251, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Justino Pereira e de Valbajania Gonçalves 
da Silva Pereira. THAIS MENDES SANTANA, estado civil solteira, profissão gestora 
de recursos humanos, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/363.
FLS.002-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (08/01/1994), residente e domiciliada Rua Alfredo Cos-
ta, 345, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Severino de 
Santana e de Edna Mendes Moreira.

DERICK RODRIGUES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão analista de re-
lacionamentos, nascido no Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV-A-074,FLS.
175V-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (07/04/1996), residente e domiciliado Rua Mariano Moro, 81, casa 01, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco dos Reis Nascimento e 
de Rosana Rodrigues dos Santos. PÂMELLA LAGO DOS REIS, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-153,FLS.283-2º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove (30/08/1999), residente e domiciliada Rua Mariano Moro, 
81, casa 01, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Martins dos 
Reis e de Renata Barbosa de Sousa Lago.

ROQUE PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão balconista, nascido em 
Antonio Cardoso, Estado da Bahia, Antonio Cardoso, BA no dia quinze de agosto de mil 
novecentos e sessenta e quatro (15/08/1964), residente e domiciliado Rua Miguel Lan-
gone, 86, A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benjamim da Silva e de Mariá Pereira 
Bastos. MIRIAM MONTEIRO RIBEIRO VICENTE, estado civil viúva, profissão psicólo-
ga, nascida em Medeiros Neto, Estado da Bahia, Medeiros Neto, BA no dia quatorze 
de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (14/12/1968), residente e domiciliada 
Rua Jardim Tamoio, 211, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otavio Monteiro da Costa e de Senhorinha Ribeiro 
da Costa.

ALECSANDER PEREIRA DE AGUIAR, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dez de maio de mil nove-
centos e setenta e quatro (10/05/1974), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 
134, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cicero de Aguiar e de Maria Aparecida Pereira. GISLEINE APARE-
CIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/054.FLS.293 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e oitenta (20/10/1980), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 
134, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cleusa Aparecida da Silva.

JEAN RICARDO VAZ, estado civil divorciado, profissão torneiro ferramenteiro, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e setenta e cinco (25/08/1975), residente e domiciliado Rua Criúva, 
38, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Vaz e de Jany 
Aparecida Atanazio Vaz. ELIANA LEARDINE DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/003.FLS.278V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e setenta 
e seis (27/05/1976), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 310, casa 02, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altino Farias de Lima e de Jandira 
Leardine de Lima.

SÉRGIO PEREIRA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão guincheiro, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil 
novecentos e setenta e dois (09/08/1972), residente e domiciliado Rua São José do 
Limoeiro, 270, casa C, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sizinio 
Silva de Oliveira e de Maria Pereira Oliveira. PRISCILLA SUZARTE PIMENTA, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (13/01/1988), residente e domiciliada Rua 
Gabriel Garcia, 240, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edezio Fernandes e de Jenice Suzarte Santana da Silva.

WANDERLEY SOARES MACIEL, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/040.FLS.215-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e sessenta e oito (29/05/1968), residente e domiciliado 
Rua Irará, 245, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Evardo Maciel e de Maria Helena Soares Maciel. KELLY CHRISTIANE MA-
RIANO, estado civil divorciada, profissão empresária, nascida no Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta 
e sete (17/01/1977), residente e domiciliada Rua Irará, 245, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvaro José Mariano Filho e de Vera 
Aparecida Bambach Mariano.

GABRIEL HENRIQUE AVELAR DE MACEDO, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.038-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e oito (10/03/1998), 
residente e domiciliado Rua Flor de Contas, 12, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alexandre de Macedo e de Valdirene Ferreira Avelar de Macedo. 
ERIKA DA SILVA LINHARES ROCHA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/120.FLS.191-SANTO ANTONIO
-RECIFE/PE), Recife, PE no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e sete 
(18/03/1997), residente e domiciliada Rua Flor de Contas, 12, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Eldo Linhares Rocha e de Maria Rejane da 
Silva.

ROZELINO JOSÉ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/010.FLS.218V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta (28/02/1960), residen-
te e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 500, bloco 01, apartamento 111, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Candido do Nascimento e de Maria José do 
Nascimento. CELIA APARECIDA NOGUEIRA, estado civil divorciada, profissão agente 
de organização escolar, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia 
primeiro de maio de mil novecentos e setenta e seis (01/05/1976), residente e domici-
liada Rua Professor Brito Machado, 500, bloco 01, apartamento 111, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Romir Nogueira e de Maria Aparecida Nogueira.

FLAVIO SANTOS DO SACRAMENTO, estado civil solteiro, profissão mecânico, nasci-
do no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/026.FLS.088-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta e cinco 
(31/10/1975), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 97, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otonival Santos do Sacra-
mento e de Terezinha de Jesus Sacramento. SIMONE MIRANDA SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão biomédica, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (01/01/1975), residente e 
domiciliada Rua Baltazar da Silva, 162, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Dorgival dos Santos e de Maria Railda Barbosa de Miranda.

LUCAS MACÊDO REIS, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido em Cícero 
Dantas, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.197-CÍCERO DANTAS/BA, Cícero Dantas, 
BA no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e oito (11/03/1988), residente e 
domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 103, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valmir Alves Reis e de Marinalva Lourenço Macêdo Reis. SA-
BRINA PEREIRA DE LIMA SILVA, estado civil divorciada, profissão esteticísta, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/03/1989), residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 103, 
casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar de Souza Lima e 
de Abigail Pereira.

DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/281.FLS.234V-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e 
sete (20/08/1987), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2417, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sandra de Oliveira. MARIANA DUARTE MONTES, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Itapira, neste Estado (CN:LV.A/139.FLS.
318-ITAPIRA/SP), Itapira, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (06/12/1995), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2417, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Mario Montes dos Santos e de Maria Madalena Duarte 
dos Santos.

ALEXANDRE DAMIÃO DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/159.FLS.066-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e noventa e dois (28/03/1992), residente e domiciliado 
Avenida Padre Gregório Mafra, 386, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Elias Costa de Farias e de Marta Damião. RAQUEL ARAUJO DURVAL, estado 
civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Santa Isabel, neste Estado (CN:LV.A/432.
FLS.031-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Santa Isabel, SP no dia quatorze de junho de 
mil novecentos e noventa e seis (14/06/1996), residente e domiciliada Avenida Padre 
Gregório Mafra, 386, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Henrique Araujo 
Durval e de Elisabete Aparecida dos Santos.

CARLOS ALBERTO TENORIO, estado civil divorciado, profissão cortador, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil 
novecentos e sessenta e quatro (08/11/1964), residente e domiciliado Rua Alessandro 
Melani, 227, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Tenorio 
e de Beatriz Julia da Silva Tenorio. ANAILDA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão passadeira, nascida em Pilão Arcado, Estado da Bahia, Pilão Ar-
cado, BA no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e três (08/06/1973), residente 
e domiciliada Rua Alessandro Melani, 227, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Olivia Pereira dos Santos.

GEOVANE AUGUSTO DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manu-
tenção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/147.FLS.277 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e um (11/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Adolfo Appia, 264, casa 03, Jardim Cibele, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marlene de Jesus Cruz Miranda. THAIS PRADO SOUZA, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/286.
FLS.105V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil no-
vecentos e noventa e seis (16/10/1996), residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, 
264, casa 03, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Viturino João de 
Souza e de Roseli Prado.

RAFAEL DE SOUZA GOMES, estado civil solteiro, profissão gestor comercial, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-073,FLS.165 SANTANA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e seis (15/06/1986), residente e 
domiciliado Rua Marcos Liberi, 207, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro da Silva Gomes e de 
Conceição Maria de Souza Gomes. ÉLLEN BERENICE DE AZEVEDO, estado civil 
solteira, profissão administradora, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado 
(CN:LV-A 086,FLS.78V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (24/11/1989), 
residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 207, bloco A, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Newton João de 
Azevedo e de Maria Dalva de Azevedo.

ERIK TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico em manutenção, nascido no 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.241-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e um (21/06/1981), 
residente e domiciliado Rua B. B. Varela, 249, Jardim Liderança, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Luiz Carlos Teixeira e de Nair das Graças Teixeira. FERNANDA BARBO-
SA DIAS FERREIRA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida no Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/018.FLS.204V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (31/01/1981), residente e 
domiciliada Rua B. B. Varela, 249, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Airton dos Santos Ferreira e de Silvia Barbosa Vilhora.

BRENO JÚNIO FREITAS, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, nas-
cido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/457.FLS.254-3º SUBDISTRI-
TO DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e um (27/02/1991), residente e domiciliado Rua Flor da 
Verdade, 33, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jairo Ribeiro de Freitas 
e de Maria Laura Moreira Meireles Freitas. FLAVIANE ALVES RODRIGUES, estado 
civil solteira, profissão assistente financeiro, nascida no Subdistrito Penha de França, 
nesta Capital (CN:LV.A/240.FLS.224V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (17/01/1994), residente e 
domiciliada Rua Laços de Ouro, 443, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Rodrigues Sobrinho e de Diva Alves Camargo Olimpio.

VICTOR WILLIAMS STAFUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Umuarama, Estado do Paraná (CN:LV.A/018.FLS.156 UMUARAMA/PR), 
Umuarama, PR no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(23/04/1984), residente e domiciliado Rua Gita, 34, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Williams Roberto Gomes da Silva e 
de Janete Claudir Stafusa da Silva. ANA MARIA FERREIRA LEMES, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em Paraúna, Estado de Goiás (CN:LV.A/013.
FLS.282-PARAÚNA/GO), Paraúna, GO no dia vinte e cinco de outubro de mil nove-
centos e sessenta e oito (25/10/1968), residente e domiciliada Rua Gita, 34, Conjun-
to Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mário Lemes 
de Siqueira e de Iraní Ferreira de Siqueira.

THIAGO TARIFA, estado civil solteiro, profissão engenheiro de produção, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/083.FLS.206-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove (28/05/1989), residente e domiciliado Rua Fernão Lopes de Camargo, 527, casa 
01, Vila Darli, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Daniel Tarifa e de Carmen Regina 
Alves Agostino Tarifa. DÉBORA DE SOUSA ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
farmacêutica, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/242.FLS.
026-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (05/08/1994), residente e domiciliada Rua Noroguages, 105, casa 
03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Elmo de Sá Andrade e de Maria do 
Socorro de Sousa Andrade.

DOUGLAS RODRIGUES OLIVEIRA DO CARMO, estado civil solteiro, profissão 
analista de seguros, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN;LV-A
-105,FLS.078V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de 
mil novecentos e noventa (31/01/1990), residente e domiciliado Rua São Gonçalo 
do Piauí, 342, casa 08, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudenor Pedro do 
Carmo e de Djanira Rodrigues de Oliveira do Carmo. JENIFER GUTIERRIS DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão analista de processos, nascida em Santo An-
dré, neste Estado (CN:LV-A 266,FLS.238-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (25/08/1988), residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 342, casa 
08, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Gomes da Silva Filho e de Tereza 
Gutierris da Silva.

SANDRO CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vulcanizador, nascido 
no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.141V VILA MARIA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e três (07/01/1973), resi-
dente e domiciliado Rua Flor da Verdade, 198, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Dirceu Nunes dos Santos e de Aparecida Maria da Cruz. CRISTINA VIEIRA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/010.FLS.033V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de novembro de mil novecentos e setenta e seis (20/11/1976), residente e domici-
liada Rua Flor da Verdade, 198, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Vieira de Souza.

ALINE ALMEIDA DOURADO, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.213V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e dois (08/06/1982), residente e domiciliada 
Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 507, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Bernardino Ferreira Dourado e de Maria Almeida Moreira Dourado. SORAIA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo II, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/015.FLS.298 VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia de-
zenove de maio de mil novecentos e oitenta (19/05/1980), residente e domiciliada Rua 
Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 507, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Natanael Bastos de Oliveira e de Natalina Santos Oliveira.

RAFAEL DE MORAIS SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de estacionamen-
to, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/060.FLS.273V VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (14/09/1985), 
residente e domiciliado Rua Ária do Luar, 80, bloco C, apartamento 52, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronildo Amaro da Silva 
e de Guaraci de Morais Silva. PALLOMA REGINA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar fiscal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/170.FLS.083-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e dois (21/10/1992), 
residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, 305, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Felix da Silva e de Sonia Regina da Silva.

SILVIO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido 
em Capela, Estado de Alagoas, Capela, AL no dia dez de agosto de mil novecentos e 
oitenta (10/08/1980), residente e domiciliado Avenida Caititu, 2233, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio de Oliveira 
e de Vera Lúcia de Oliveira Silva. GLEICE LOUIZE DE OLIVEIRA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão assessora de investimentos, nascida no Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.245-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (23/06/1984), residente 
e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 2001, apartamento 87-B, Jardim Helena, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Zacarias dos Anjos Santos e de Cleide Alves de 
Oliveira Santos.

 

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:

Continua

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

ANTONIO CARLOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão industriário, nascido nes-
te Distrito (CN:LV-A-044,FLS.098-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (24/12/1967), residente e domiciliado 
Rua Venâncio Lisboa, 186, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Pereira e de Genny da Silva Pereira. ROBERTA GONÇALES RAMI-
RES, estado civil solteira, profissão secretária, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV-A-240,FLS.298 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de outubro de mil novecentos e setenta e um (24/10/1971), residente e domiciliada Rua 
Venâncio Lisboa, 186, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Nelson Gonçales Ramires e de Marta de Carvalho Ramires.

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Campinas do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/007.FLS.063V-CAM-
PINAS DO PIAUÍ/PI), Campinas do Piauí, PI no dia quatro de abril de mil novecentos e 
oitenta (04/04/1980), residente e domiciliado Rua Hipólito de Souza, 21, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Neto dos Santos 
e de Maria Iraci da Conceição. ROSANA LUZIA MERELES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/043.FLS.155-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (21/01/1969), 
residente e domiciliada Rua Hipólito de Souza, 21, casa 02, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pedro de Mereles e de Leoné-
sia Luzia Mereles.

LEONARDO RUIZ DOMINGUES, estado civil solteiro, profissão operador de telemarke-
ting, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/256.FLS.266V PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e noventa e nove (09/03/1999), 
residente e domiciliado Rua Gita, 07, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Elizete Ruiz Domingues. MAYARA DIAS PINHEIRO, es-
tado civil solteira, profissão estágiaria, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/632.
FLS.214-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de 
dois mil e três (31/10/2003), residente e domiciliada Rua Itamar Franco, 588, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pinheiro 
Sousa e de Edinalva Dias de Sousa.

DANILO CAFE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-476,FLS.02-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(05/12/1996), residente e domiciliado Avenida Flor da Abissínia, 584, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eneas Lima dos Santos e de Dilma Cafe da Cruz 
Santos. LUANA LOPES GOIS, estado civil solteira, profissão bancária, nascida no Sub-
distrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A-183,FLS.166-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de maio de mil novecentos e noventa e cinco (13/05/1995), residente e domiciliada 
Rua Irará, 148, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Darcio Gois de Almeida e de Maria da Conceição Lopes.

PAULO GUSTAVO RODRIGUES MACEDO, estado civil solteiro, profissão vigilante opera-
dor de monitoramento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.126V-MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e três (10/08/1983), 
residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 280, bloco 01, apartamento 12, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gustavo Rodrigues Macedo e de Francisca 
Ferreira Macedo. ADENICE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão analista de 
negócios, nascida em Ubatã, Estado da Bahia (CN:LV.A/015.FLS.242V UBATÃ/BA), Ubatã, 
BA no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e oito (12/03/1988), residente e do-
miciliada Rua Freguesia de Poiares, 278, bloco 02, apartamento 66, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoelito Lino Santos e de Alizete da Silva Santos.

EDNO PACIOS GONZALEZ, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
cinquenta e cinco (26/07/1955), residente e domiciliado Travessa Aníbal Quirino Xavier, 
29, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julian Pacios Gudin 
e de Izabel Gonzalez Gudin. IRACY GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão aposentada, nascida em Itabaianinha, Estado de Sergipe (CN:LV.A/069.
FLS.186-ITABUNA/BA), Itabaianinha, SE no dia treze de março de mil novecentos e 
cinquenta e seis (13/03/1956), residente e domiciliada Travessa Aníbal Quirino Xavier, 
29, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otávio Gonçalves 
dos Santos e de Eulina Francisca dos Santos.

MARCOS SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Cae-
tité, Estado da Bahia (CN:LV.A/067.FLS.295V-CAETITÉ/BA), Caetité, BA no dia trinta e 
um de julho de mil novecentos e noventa e quatro (31/07/1994), residente e domiciliado 
Rua Equestre, 08, casa 01, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Manoel Alves de Almeida e de Lucilêne Jesus Silva Almeida. DANIELI SETUBAL 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente operacional, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/218.FLS.254 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de 
mil novecentos e noventa e cinco (31/01/1995), residente e domiciliada Rua Equestre, 
08, casa 01, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Edilson 
Dourado da Silva e de Solange Barros Setubal da Silva.

DANILO DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profissão costureiro, nascido no Sub-
distrito Brás, nesta Capital (CN:LV-A-017,FLS.073 BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (14/12/1991), residente e do-
miciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 28, casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcelo Dias e de Rosangela Lucinda Silva Dias. ALINE APA-
RECIDA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (07/09/1988), residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 28, 
casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Judas Tadeu de 
Almeida e de Valdelucia Dutra de Almeida.

VICTOR NEMETH JURADO, estado civil solteiro, profissão técnico em eletrônica, nas-
cido no Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.229V-CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/01/1994), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 712, bloco Goias, apartamento 
27, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Pelegrino Jurado e de 
Priscila Nemeth Jurado. SARA DE SOUZA BATISTA, estado civil solteira, profissão 
telefonista, nascida em Itajubá, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/036.FLS.015-1º SUB-
DISTRITO DE ITAJUBÁ/MG), Itajubá, MG no dia vinte e oito de março de mil novecen-
tos e noventa e cinco (28/03/1995), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 712, bloco 
Goias, apartamento 27, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre 
Concentino Batista e de Benedita Cristina de Souza Goulart Batista.

DIOGO SANTOS DE MENEZES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 226.FLS.244-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(11/05/1989), residente e domiciliado Rua Cabo Joel Leite, 401, casa 02, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jorge Oliveira 
de Menezes e de Elena Santos de Menezes. BRUNA REGINA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão artesã, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/070.
FLS.146V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos 
e noventa (28/03/1990), residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, 401, casa 02, Ci-
dade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Laercio 
da Silva e de Silvia Regina Fernandes da Silva.

ELIBERTO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão vigilante patrimonial, 
nascido em Nova Iguaçú, Estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçú, RJ no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (02/02/1968), residente e domiciliado Rua 
Criúva, 1073, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agricio Pereira da 
Silva e de Francisca Antonia Lopes da Silva. NOEMI RODRIGUES, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/02/1984), residente 
e domiciliada Rua Criúva, 1073, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilberto Rodrigues e de Nilza Ferreira Rodrigues.

ADRIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão socorrista, 
nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e setenta e sete (30/08/1977), residente e domiciliado Avenida 
Campanella, 1297, apartamento 32, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Adair Inacio de Oliveira e de Odete Cavalcante de Oliveira. DANIELY CRISTINA 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão comerciante, nascida em Lins, neste Estado 
(CN:LV-A-039,FLS.094-2º SUBDISTRITO DE LINS/SP), Lins, SP no dia primeiro de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e três (01/06/1983), residente e domiciliada Avenida 
Campanella, 1297, apartamento 32, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aquino de Lima e de Adauta Maria de Lima.

BRUNO AGUIAR ALVES, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.062-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (09/12/1992), residente e domi-
ciliado Avenida Córrego do Jacu, 240, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sebastião Raimundo Alves e de Andreia Aguiar da Silva. JASSIARA KOZACZYNSKI, 
estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida neste Distrito (CN:LV.A/273.
FLS.295-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos 
e noventa e sete (22/03/1997), residente e domiciliada Rua Rio Corrente, 26, casa 01, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucinéia Kozaczynski.

FELIPE PAVAN REGIS, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/113.FLS.144 ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e três (02/08/1993), residente 
e domiciliado Rua Guapironga, 52, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Adelson Regis e de Zenaide Pavan Regis. TARSILA LIMA MACEDO, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/113.FLS.162-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de 
mil novecentos e noventa (02/12/1990), residente e domiciliada Rua Guapironga, 52, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Berenice Lima Macedo.
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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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: JOSÉ APARECIDO ALVES, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1950, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ulisses Francisco Alves e de Sifizia Gomes 
Alves. A pretendente: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, profissão: cabeleireira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Sitio dos Moreiras, PE, data-nascimento: 25/01/1966, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco de Oliveira e de Antonia 
Maria Vieira.

O pretendente: RAMON NOVAES FERNANDES SILVA, profissão: cobrador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Fernandes da Silva e 
de Maria Darque Novaes de Oliveira. A pretendente: DATYANE ALVES SERAFIM, 
profissão: tec. de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoas, AL, data-
nascimento: 16/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdiredo 
Serafim Alves e de Maria Gorete Alves Serafim.

O pretendente: THIAGO BISPO PIRES, profissão: ténico eletrônico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Pires e de Iracema Conceição Bispo 
Pires. A pretendente: JULIANA RIBEIRO DA SILVA, profissão: ténica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Romildo da Silva e de Maria 
Noeli Ribeiro do Nascimento.

O pretendente: WILSON APARECIDO DA COSTA, profissão: jardineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio da Costa e de Dirce Aparecida do Amaral 
Costa. A pretendente: ESTER ALVES DOS SANTOS, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1966, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jacob Alves dos Santos e de Iscarina Maria 
Rodrigues.

O pretendente: APARECIDO JOSÉ DE ANDRADE, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agenor de Andrade e de Elidia Macedo de 
Andrade. A pretendente: KELLI CARVALHO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edinilson Carvalho da Silva e de Maria Elisabete 
Carvalho da Silva.

O pretendente: WELTON SOUSA DOS SANTOS, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Augusto dos Santos e de Marina de Sousa 
dos Santos. A pretendente: ADNA ARGENTINA DOS SANTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valnice Leonardo dos Santos e de 
Marta Argentina dos Santos.

O pretendente: RICARDO FERREIRA RIBEIRO, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/11/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido de Castro 
Ribeiro e de Iracema Ferreira dos Santos. A pretendente: FERNANDA DE 
SOUZA BARSALOBLE VALENTE, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/08/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rodolfo Valente e de Ana Cristina Clara 
de Souza Leal Valente.

O pretendente: CHRISTYAN SOARES RODRIGUES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo Amaro, SP, data-nascimento: 29/12/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vagner Dias Rodrigues e de Christiane Soares 
Rodrigues. A pretendente: SUELLEN CRISTINA OLIVEIRA DE SA, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidio Lopes de Sa e de Elaine 
Cristina Oliveira.

O pretendente: VICTOR YURI DE OLIVEIRA MATTOSCHOELL, profissão: auxiliar 
de documentação clini, estado civil: solteiro, naturalidade: Mongaguá, SP, data-
nascimento: 04/11/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elves 
Godinho Mattoschoell e de Sandra Rogeria de Oliveira Flor. A pretendente: VITORIA 
ALMEIDA GUTIERRES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Claudio Gutierres Junior e de Luciana dos Santos Almeida Gutierres.

O pretendente: ALEXANDRE GERALDO DA SILVA NASCIMENTO, profissão: 
segurança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/07/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Souza do 
Nascimento e de Celestiana Joana da Silva Nascimento. A pretendente: VIVIANE 
TATIANE DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Tadeu da Silva e de Maria Aparecida Maciel Silva.

O pretendente: MARCELO BISPO SOUZA, profissão: montador de móveis, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 10/07/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Roque de Souza e de Waglene Bispo da Silva. A 
pretendente: LUCIMARA DE JESUS SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 16/05/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de João Alves de Souza Filho e de Luciene dos Santos de Jesus.

O pretendente: LEANDRO SOUZA NUNES OLIVEIRA, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 04/11/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Silva Oliveira e de Valdinei Souza Nunes 
Oliveira. A pretendente: SANDRA MARIA DA SILVA, profissão: modelista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bonito, PE, data-nascimento: 10/07/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Egenival Bernardo da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, profissão: gestor empresarial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Alves de Oliveira e de Maria 
Luiza Cavalcanti de Oliveira. A pretendente: MARIANA DE BRITO PAIVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
27/03/1995, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Gildeon Nunes 
Paiva e de Neusa de Brito Souza.

O pretendente: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Boa Esperança, ES, data-nascimento: 03/01/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eliezer Teodoro dos Santos e de Zilda Alves 
de Oliveira. A pretendente: LUCIENE PALÔMA CAMARGO, profissão: líder de 
hospitalidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/04/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Sergio Camargo 
e de Lucia Helena Camargo.

O pretendente: JOSE APARECIDO BARRETTO, profissão: atendente comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Jose do Rio Pardo, SP, data-nascimento: 20/07/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Orozimbo Mendes Barretto e de Rosa 
Peixoto Barretto. A pretendente: JEANE SOARES DOS SANTOS, profissão: bombeiro 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: Araçuai, MG, data-nascimento: 22/11/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Natalino Gomes dos Santos e de 
Santa Soares dos Santos.

O pretendente: MARCIO DO CARMO GOMES, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipueiras, CE, data-nascimento: 23/04/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Rodrigues Gomes e de Maria do Carmo Gomes. 
A pretendente: FLAVIA BATISTA DE SOUZA, profissão: agente de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gercino Batista de Souza e de Maria Alice 
Fernandes de Souza.

O pretendente: ELIZEU FERNANDES DA SILVA, profissão: técnico mult skill, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cicero Fernandes da Silva e de Francisca Lucia Maia Silva. 
A pretendente: IAPONIRA QUEIROZ SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Taperoá, PB, data-nascimento: 04/03/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Queiroz Silva e de Marinalva Soares da Silva.

O pretendente: FELIPE LOPES BISPO, profissão: técnico em eletrônica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valter Moura Bispo e de Alvaneide Lopes da Silva Bispo. A 
pretendente: JULIANA MANGETTI RIGUET, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Natal Mangetti Riguet e de Aparecida Zocatelli Riguet.

O pretendente: RAUL DA SILVA ANDRADE, profissão: instalador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sergio Jose Rodrigues Andrade e de Celia Jovina da Silva. 
A pretendente: NATASHA PILLAR BARBOSA SATIRIO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Haeliton Brenes Satirio e de Kelly Cristine 
Barbosa.

O pretendente: DANIEL WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: enfestador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucimar Rodrigues dos Santos. A 
pretendente: CARLA MENDES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo dos Santos e de Filomena Mendes da Silva.

O pretendente: ROBERTO INACIO LOURENÇO, profissão: zincador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Estado de Pernambuco, data-nascimento: 13/02/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Inacio Lourenço e de Tereza Maria da 
Conceição. A pretendente: DAGMAR DA PAIXÃO, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 15/03/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gabriel da Paixão e de Maria Epifania de Jesús.

O pretendente: JOHNNY NUNES DOS SANTOS, profissão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Railton Prates dos Santos e de Lucineide Nunes 
dos Santos. A pretendente: BRUNA MARTINS DE SÁ, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Paulínia, SP, data-nascimento: 28/06/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim de Sá e de Edna Martins.

O pretendente: THIAGO DO ESPIRITO SANTO, profissão: orçamentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Newton Floriano do Espirito Santo e de Sonia 
Regina Zuppo do Espirito Santo. A pretendente: ISABEL CRISTINA DE SOUSA, 
profissão: funcionária publica estadual, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/11/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Araci Batista de Sousa e de Maria José Batista de Sousa.

O pretendente: EDUARDO DOMINGOS SOUTO MORENO, profissão: engenheiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eder Moreno e de Nanci Souto Moreno. A 
pretendente: LETÍCIA LIMA BUENO, profissão: coordenadora financeiro, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cuiaba, MT, data-nascimento: 26/07/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Pedro Gonçalo da Luz Bueno e de Rosana Moreira de Lima.

O pretendente: FELIPE LOPES TOLENTINO, profissão: consultor de vendas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Deoclides Fernandes Tolentino e de Ana Maria 
Lopes Tolentino. A pretendente: BEATRIZ DE ALMEIDA CUNHA, profissão: analista de 
comércio exterior, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
02/09/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alvaro Tadeu da Cunha 
e de Elaine Teles de Almeida.

O pretendente: ANTONIO JOSE ANASTÁCIO JUNIOR, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Jose Anastácio e de Maria Lucia Gomes 
de Lima. A pretendente: LUCINEIDE MOREIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: Sertaneja, PR, data-nascimento: 10/02/1969, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Moreira e de Diva Moreira.

O pretendente: MARCEL RODRIGUES GUIMARÃES, profissão: ténico administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ernandes Guimarães e de 
Neusa Rodrigues Guimarães. A pretendente: LAÍS DE LIMA MONTEIRO, profissão: 
analista administativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Audir 
Antonio Costa Monteiro e de Eliana de Lima Silva Monteiro.

O pretendente: ELMO DAMÁSIO DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 15/07/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Lenice Damásio dos Santos. A pretendente: GLAUCIA 
MADEIRA SIMÕES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
Divinopolis, MG, data-nascimento: 01/01/1977, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Antonio Simões e de Seli Geni de Jesus.

O pretendente: MILTON SOUZA BLANCO, profissão: aux. de deposito madereiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Eurípedes Blanco e de Otilia de 
Souza Blanco. A pretendente: SHIRLEY REGINA SCHULZ, profissão: aux. de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 06/01/1974, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jerriz Schulz e de Maria Lucia Schulz.

O pretendente: ISMAEL RUBIO LOPES, profissão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Elias Bueno Lopes e de Esmeralda Francisca Lopes. A 
pretendente: NAYARA THÃYNA OLIVEIRA, profissão: analista de recursos humanos, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Oliveira e de Elaine 
Cristina de Oliveira.
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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Na primeira semana de 
março se inicia aquele 
período do ano que 
deixa todo mundo de 
cabelo em pé

Separar toda a papelada a 
partir de agora pode te 
poupar daquela correria 

e facilitar o momento do pre-
enchimento, sem contar que 
quem entrega primeiro tem 
maiores chances de receber 
a restituição mais cedo. E se 
por acaso você perceber a 
falta de alguma informação 
ou documento, você terá mais 
tempo para correr atrás do que 
falta antes do final do prazo 
para entrega, em 30 de abril. A 
Receita Federal provavelmen-
te disponibilizará o programa 
oficial para preenchimento da 
declaração na última semana 
de fevereiro, após o Carnaval. 
Abaixo estão explicitados os 
documentos essenciais e su-
gestões para facilitar a entrega 
da declaração.

1) É a primeira decla-
ração: serão necessários os 
números do seu CPF (Ca-
dastro de Pessoa Física) e do 
seu título de eleitor, dados 
residenciais e da sua profissão. 
Se a declaração for feita em 
conjunto com seu cônjuge, o 
programa também vai pedir o 
CPF dele. 

2) Recupere a declaração 
do ano passado: esse arquivo 
vai agilizar o preenchimento 
de diversos campos da decla-
ração de 2020, especialmente 
a relação de bens. Se você não 
lembra onde salvou o arquivo 
ou perdeu a declaração, pode 
pedir uma cópia à Receita 
Federal. 

3) Possui dependentes 
ou alimentandos: necessário 
informar os CPFs de todos eles 
na declaração, inclusive das 
crianças. Se algum dos seus 
dependentes ainda não possui 
o CPF, você pode solicitar o do-
cumento em qualquer agência 
do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal ou dos 
Correios. Pessoas com idade 
entre 16 e 25 anos que tenham 
título de eleitor, mas que ainda 
não possuam o CPF, também 
podem solicitar o documento 
diretamente no site da Receita.

4) Peça o informe de 
rendimentos na empresa: 
o empregador terá ate o fim 
de fevereiro para entregar 
aos empregados o informe de 
rendimentos, onde constará 
o valor recebido de salário, 
qual o valor pago de IR foi 
retido e de INSS. O informe 
pode trazer outros detalhes, 
como gastos com o plano de 
saúde ou aplicações no plano 
de previdência, quando esses 
benefícios são oferecidos pela 
empresa. Você também vai 
precisar dos comprovantes 
de rendimentos do seu côn-
juge e dos seus dependentes, 
caso eles trabalhem e façam a 
declaração de IR em conjunto 
com você. Se houve demis-
são ou troca de emprego 
em 2019, separe a papelada 
da rescisão, os comprovantes 
de recebimento do FGTS e 
do seguro-desemprego. Peça 
a antiga empresa o envio do 
comprovante de rendimentos 
do período do ano passado em 
que ainda constava no quadro 
de funcionários.

5) Declarante aposenta-
do ou pensionista: baixar o 
comprovante dos rendimen-
tos no site da Previdência a 
partir do fim de fevereiro.

6) Recibos de médicos 
e dentistas: essas despesas 
(incluindo exames, interna-
ções e planos de saúde) podem 
ser deduzidas integralmente 
no Imposto de Renda, mas 
precisam ser  guardadas por 
no mínimo cinco anos, caso 
a Receita Federal resolva 
comprovar a veracidade das 

informações. Se a despesa 
tenha sido feita por  depen-
dente ou alimentando, o nome 
e CPF dele devem aparecer 
no documento. Atente-se 
aos reembolsos de consultas 
e exames feitos pelo plano 
de saúde, ao passo que esses 
valores deverão ser deduzidos 
das despesas médicas efetiva-
mente pagas pelo contribuinte 
e não podem ser utilizados 
para dedução do Imposto de 
Renda. A operadora do plano 
de saúde deverá fornecer um 
informe detalhado com tais 
informações.

7) Despesas com educa-
ção: a dedução só é possível 
em caso de despesas com 
escolas de ensino funda-
mental, médio, superior, 
pós-graduação ou técnico. 
Cursos de línguas, dança ou 
cursinhos pre-vestibulares 
não  são dedutíveis.

8) Investimentos: todas 
as informações financeiras do 
declarante, como saldos em 
contas correntes, poupança 
e quanto renderam seus in-
vestimentos em 2019 serão 
detalhadas no informe de 
rendimentos fornecido pelo 
banco. Necessário o informe 
de todas as instituições em que 
o declarante mantiver investi-
mentos, inclusive no Tesouro 
Direto e em ações. Caso o 
declarante contribua para um 
plano de previdência privada 
(PGBL/VGBL) ou fundo de 
pensão, deverá receber um 
comprovante com os valores 
pagos ou recebidos  da insti-
tuição que administra o plano.

9) Junte papéis de con-
sórcio, empréstimos, he-
ranças e pensões: Se você 
realizou alguma dessas opera-
ções no ano passado, organize 
desde já os documentos para 
agilizar o preenchimento da 
declaração do IR 2020

10) Teve lucro na venda 
do bem? Necessário o pre-
enchimento do programa de 
Ganhos de Capital referente a 
2019 (GCAP 2019), disponível 
no site da Receita Federal, 
cujas informações deverão ser 
importadas para o programa 
do IR 2020. Ressalta-se que 
o imposto sobre ganho de 
capital deve ser recolhido no 
mês seguinte à venda do bem. 
Se o programa GCAP acusou 
imposto a pagar, o contribuinte 
deve quitá-lo o quanto antes 
para evitar multas maiores, 
além de correr o risco de ter 
sua declaração retida na malha 
fina.

11) Carnê Leão: trabalha-
dores autônomos e as pessoas 
que recebem outras fontes de 
renda, como aluguel e pensão 
alimentícia, são obrigados 
a recolher mensalmente o 
Carnê-Leão, uma espécie de 
antecipação do Imposto de 
Renda do ano seguinte. Se  
o contribuinte se enquadra 
nessas situações e não pagou 
o Carnê-Leão 2019, deverá 
baixar o programa específico 
no site da Receita e efetuar 
os pagamentos atrasados 
para evitar multas maiores 
e retenção da declaração na 
malha fina. O programa do 
IR 2020 permite importar as 
informações lançadas no pro-
grama do Carnê-Leão 2019, o 
que agiliza o preenchimento 
da declaração.

Por fim, vale lembrar 
que quem tem empregado 
doméstico não poderá de-
duzir os gastos com INSS 
do Imposto de Renda des-
te ano. A Receita Federal já 
havia anunciado a mudança 
em fevereiro do ano passado. 
Beneficio talvez retorne em 
2021. Boa sorte!

Eduardo Moisés

Está chegando a 
hora do imposto 
de renda 2020

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIRCEU SILVA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
de produção, estado civil solteiro, nascido em Amarají - PE, no dia (15/07/1978), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Luiz Macario de Morais e de Cícera 
Silva de Morais. A pretendente: ANA PAULA DE SOUZA PINHEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profissão secretária executiva, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (23/11/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Ferreira Pinheiro e de Valdicelia de Souza Nascimento.

O pretendente: CESAR AUGUSTO CALDERERO BATISTA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão dentista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(23/05/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Fausto 
Longo Batista Pereira e de Ana Maria Calderero Batista Pereira. A pretendente: JOSY 
COSTA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado civil divorciada, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (01/04/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo SP, filha de José Lelis Lopes e de Maria da Conceição Lucas da Costa Lopes.

O pretendente: IDVAN MARQUES FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão securitário, es-
tado civil divorciado, nascido em Volta Redonda - RJ, no dia (20/05/1976), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joel Faria e de Maria Edi Marques Faria. A pretendente: 
MIRELLE BEZERRA DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, profissão radiologista, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/07/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luiz de Aquino e de Maria José Bezerra.

O pretendente: RENATO CALEGARI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/05/1987), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Nelson Rezende da Silva 
e de Cacilda Tizo da Silva. A pretendente: JOSY KELLY ALVAREZ CRISTIANO, de na-
cionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (22/09/1988), residente e domiciliada nesta Capital, São Paul.o SP, filha de 
José Parra Cristiano e de Lourdes Alvarez Cristiano.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Vicente - SP, no dia 
(09/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Edivaldo 
Ferreira da Costa e de Maria Auxiliadora Fonseca Valerio. A pretendente: NINFA BOL-
FARINI, de nacionalidade brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/12/1987), residente e domiciliada em Embu das 
Artes - SP, filha de Luiz Carlos Bolfarini e de Maria Conceição Bolfarini.

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA ROMERO, de nacionalidade brasileira, profissão 
consultor de negócios, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(21/05/1989), residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Edemilson 
Garrido Romero e de Hosana Maria da Silva Romero. A pretendente: MILENA BATISTA 
MELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (18/05/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Zacarias Melo dos Santos e de Iracema Almeida Batista.

O pretendente: FERNANDO ROGÉRIO ZITELLI, de nacionalidade brasileira, profissão 
vendedor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/05/1970), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sérgio Clóvis Zitelli e de 
Maria de Lourdes Alvarenga Zitelli. A pretendente: BÁRBARA CRISTINA FELISARDO, 
de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (14/01/1978), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Ayrton Francisco Felisardo e de Elmira Cristina Felisardo.

O pretendente: THIAGO ANDRADE SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão comer-
ciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/09/1985), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Marivaldo Silva e de Ana das Virgens 
Andrade Silva. A pretendente: BARBARA BOSSI RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(04/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz 
Guilherme Rodrigues e de Luzia Bossi Rodrigues.

O pretendente: JOÃO LUCAS DI SICCO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia (24/06/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Romero Ribeiro 
e de Ana Claudia Di Sicco Ribeiro. A pretendente: NATALIA BALDO MARQUES, de 
nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em Ribeirão 
Preto - SP, no dia (25/05/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Cassio Vicente Marques e de Eliana Maria Baldo Marques.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, de nacio-
nalidade brasileira, profissão analista de logística, estado civil solteiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (04/05/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de João Aparecido do Amaral e de Teresa Cristina de Oliveira. A pre-
tendente: VANESSA PANTALÉO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/03/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Pantaléo e de Virginia 
Martins de Oliveira Pantaléo.

O pretendente: GARY CAPIONA FERRUFINO, de nacionalidade boliviana, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em La Paz - Bolívia, no dia (20/06/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eulogio Capiona Ochoa e de Ana 
Hercilia Ferrufino Ramos. A pretendente: MICHELE ARUNI QUISBERT, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(18/01/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hilario 
Quisbert Quispe e de Lidia Rufina Aruni Condori.

O pretendente: LUCIANO BUCCI DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (03/12/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Bernardino 
da Rocha e de Tania Bernardete Bucci. A pretendente: MIRIÃ TATEISHI BENETTI, de 
nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (19/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Nilton Benetti e de Elisa Terumi Tateishi Benetti.

O pretendente: HERBERT SOUZA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão operador de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (03/03/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Enilson Pereira da Silva e de Benedita Souza da Silva. A pretendente: CARLA HILDA 
DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista comercial de 
vendas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/05/1985), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Roberto Ferreira e de 
Vilsonha dos Santos Ferreira.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DE SOUZA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/02/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Marco Aurelio de Souza 
e de Lucilene Victorio da Silva Souza. A pretendente: JOYCE GALGANI DE AREA LEÃO 
PACHECO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira química, estado civil solteira, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (21/09/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim Pacheco de Sousa e de Geny Nogueira 
de Area Leão Sousa.

O pretendente: LUIS FILIPE ZARAGOZA, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/12/1979), residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Nelson Zaragoza Junior e de 
Mary Elizabeth Del Tedesco Zaragoza. A pretendente: SIMONE SANTORO ANGELO, 
de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã pediatrica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (18/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Eolo Angelo Junior e de Rosely Santoro Angelo.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE QUEIROZ PEREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (10/12/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Roberto Pereira da Silva e de Marina Rocha de Queiroz Silva. A pretendente: 
GABRIELA LOPES HIPOLITO, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/10/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Lopes Hipolito Junior e de Rosana 
Aparecida Pereira Bom Lopes Hipolito.

O pretendente: JHONY AKIHITO EZOE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de 
produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/05/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Seo Ezoe e de Josefa Messias 
da Silva. A pretendente: JULIANA BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(11/09/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de José 
Bezerra da Silva e de Maria do Amparo da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FILIPE ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/02/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Idalicio de Olivei-
ra da Silva e de Maria Aparecida Almeida Alves da Silva. A convivente: ANDRÉIA 
ROBERTA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (08/01/1985), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Luiz Pinto e de Onofra Cecilia 
do Nascimento Pinto.
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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Raphael Machioni (*)

Quem busca um novo 
emprego sabe que 
uma das formas mais 

utilizadas pelas empresas 
para atrair novos talentos é 
a oferta de diversos bene-
fícios, como vale-alimenta-
ção, refeição, transporte, 
auxílio, moradia, entre 
outros. A tática é simples, 
mas altamente eficiente por 
impactar diretamente na 
produtividade e satisfação 
do trabalhador em seu dia 
a dia. 

Entretanto, a evolução 
tecnológica também impac-
tou esse segmento, trans-
formando-o radicalmente. 
Agora, não basta simples-
mente oferecer as melhores 
vantagens, é necessário 
compreender aquilo que o 
colaborador busca e dese-
ja. Os dados reforçam esse 
novo momento do segmento 
de benefícios corporativos. 

Enquanto estimativas do 
mercado indicam que mais 
de 95 mil empresas brasi-
leiras oferecem vantagens 
aos seus empregados, uma 
pesquisa realizada pelo 
Insper aponta que nove 
em cada dez trabalhadores 
consideram os recursos 
não financeiros elementos 
motivadores para continu-
arem em uma companhia 
ou analisarem novas pro-
postas. Isto é, mais do que 

O ambiente digital transformou 
o segmento de benefícios

Não basta oferecer vantagens, é necessário compreender o que o colaborador busca e deseja

o dinheiro, eles buscam uma 
melhor experiência a partir 
dos incentivos. 

É uma nova realidade 
impulsionada pelo avanço 
do ambiente digital nas re-
lações sociais e no trabalho. 
Hoje, a pessoa acostumou-
-se a ter mais flexibilidade 
e autonomia em diferentes 
processos graças aos inúme-
ros aplicativos e plataformas 
desenvolvidos justamente 
para facilitar a vida dos usu-
ários. Com poucos toques 
na tela do smartphone, ele 
pode gerenciar seus rendi-
mentos, pedir transporte, 
alimentação e até adquirir 
novos produtos e serviços. 

Assim, o trabalhador não 
busca apenas quem oferece 
vantagens além do salário, 
mas principalmente como 
eles podem utilizar o re-
curso. Em suma: deseja ter 

autonomia, flexibilidade e 
praticidade de acordo com 
seus próprios objetivos 
pessoais. A digitalização 
constante também ofere-
ceu a estrutura necessária 
para que as organizações 
pudessem oferecer essa 
possibilidade a seu quadro 
de funcionários. 

A entrada das startups no 
mercado financeiro como 
um todo, bem como a con-
sequente descentralização 
com o surgimento das 
fintechs e suas soluções, 
possibilitaram a criação de 
um novo modelo de negócios 
no segmento. Em vez de dar 
diferentes cartões de vanta-
gens, como vale-alimenta-
ção, refeição e transporte, 
é possível concentrar tudo 
em uma única conta digital 
aceita em uma ampla rede 
varejista. 

Evidentemente, a tecno-
logia resolve apenas parte 
do problema. A adoção 
de soluções digitais para 
oferecer benefícios flexí-
veis deve acompanhar um 
planejamento estratégico 
consolidado que atenda 
às reais necessidades dos 
colaboradores. Não basta 
apenas contratar um bom 
fornecedor tecnológico no 
segmento e esperar que 
milagrosamente a produtivi-
dade e o nível de satisfação 
subam de uma hora para 
outra. Com regras bem de-
finidas, o processo fica mais 
transparente e todos saem 
ganhando. 

Como a transformação 
digital pode ser considerada 
irreversível no ambiente 
corporativo, os negócios 
precisam adotar soluções e 
ferramentas que otimizem 
tarefas e proporcionem mais 
agilidade e eficiência no dia 
a dia. No caso dos benefícios 
dos colaboradores não é 
diferente. 

Se a organização pode 
oferecer vantagens de forma 
prática e flexível, respeitan-
do o perfil de cada funcioná-
rio, por que continuar com 
uma estrutura que limita o 
direito de escolha do traba-
lhador? 

(*) - É sócio fundador da Vee, fintech 
que oferece a carteira digital do 

trabalhador, concentrando em apenas 
um fornecedor toda a gestão de 

benefícios, incentivos e premiações.
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou 

ligue para

3043-4171

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 19 de fevereiro de 202010 Negócios
Empresas 
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Como se planejar 
para uma carreira 

internacional 
O crescimento de 
empresas que se 
estabelecem como 
multinacionais 
ou internacionais 
tem ampliado as 
oportunidades de 
trabalho no exterior

Com isso, ter uma 
carreira internacio-
nal passa a ser uma 

realidade para muitos pro-
fissionais brasileiros. Ao 
considerar essa possibili-
dade, porém, é preciso ter 
ciência sobre seus desafios 
e como as mudanças podem 
influir em sua vida. 

O primeiro passo para 
quem deseja migrar para 
uma carreira internacio-
nal é o planejamento. É 
necessário compreender 
o mercado em que se quer 
atuar, o idioma local e como 
precisa ser a preparação 
para ocupar o cargo. Inves-
tir em qualificação profis-
sional também é essencial 
nessa fase. 

Por isso, procure por cur-
sos de especialização, pós-
-graduação e MBA. Além 
disso, o contato com profis-
sionais de diferentes níveis 
pode ser um termômetro 
para ajudá-lo a entender 
o que você ainda precisa 
aprender ou aprimorar. 

Ter uma boa rede de rela-
cionamentos e ser reconhe-
cido no mercado são fatores 
importantes para almejar 

um cargo internacional. 
Afinal, essas posições são 
geralmente muito estraté-
gicas e requerem pessoas 
com boa capacidade de 
articulação em vários níveis 
(e países), que possam ins-
pirar respeito e confiança 
em clientes e parceiros. 

A exposição no mercado 
é maior durante a cons-
trução de uma carreira 
internacional, e isso pode 
se tornar um agente facilita-
dor para o profissional que, 
futuramente, quiser buscar 
outras oportunidades de 
trabalho. Além disso, o co-
nhecimento adquirido em 
empresas globais o ajuda 
a desenvolver uma visão 
que pode ser aplicada em 
diversos negócios. 

Por fim, é preciso que 
você esteja aberto a mu-
danças, que certamente 
ocorrerão. O período de 
adaptação em outro país 
pode não ser fácil, princi-
palmente quando o choque 
cultural é muito forte. Em 
contrapartida, você poderá 
desenvolver algumas ca-
pacidades fundamentais e 
necessárias para qualquer 
trabalho. 

Aprender a lidar com 
diferentes culturas, ter 
paciência, ser flexível e 
aceitar os diversos perfis 
profissionais pode melho-
rar seu desempenho. 

(*) - É vice-presidente de Vendas 
da Infobip, umas das maiores 

provedoras de serviços de 
comunicação do mundo. 

Yuri Fiaschi (*) 

P2ALL Serviços Temporários Ltda.
CNPJ nº 09.082.098/0001-48 - NIRE 35.221.723.918

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a se reunirem, em primeira convoca-
ção, no dia 27/02/2020, às 15 horas, na Rua João Moura, 1.144, 10º 
andar, sala 04, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da Sociedade, atu-
almente localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 
12.995, 10º andar, sala 35-V, Brooklin Novo, para a mesma cidade, 
na Rua João Moura, 1.144, 8º andar, conjuntos 81, parte, Pinheiros, 
CEP 05412-002; (ii) a alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade, de forma a refl etir as mudanças aprovadas em Reunião de 
Sócios. São Paulo, 15/02/2020. P2ALL Serviços Temporários Ltda.
Lúcio Pereira de Brito - Administrador.

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores Empressos em Reais)
Balanço Patrimonial 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido pela Legislação Societária em 2019 e 2018

Ativo 2019 2018
Circulante 1.673.601 2.119.188
Caixa/Bancos 540.217 637.814
Estoques 514.394 637.494
Clientes 446.978 619.890
Impostos a Recuperar 138.375 189.590
Outras contas 17.436 18.981
Despesas do exercício seguinte 16.201 15.419
Não Circulante 265.947 170.373
Investimentos 11.370 11.370
Imobilizado Administrativo 241.709 144.654
Intangível 12.868 14.349
Total Ativo 1.939.548 2.289.561

Eventos Capital Reservas de Capital Reservas Legal Reservas de Lucros Lucros ou Prejuizos Acumulados Total
Saldos Em 31.12.2017 960.000 11.810 137.648 541.760 - 1.651.218
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - 57.189 57.189
Reserva Legal - - 2.859 - (2.859) -
Transferência reserva de lucros - - - 54.330 (54.330) -
Saldos Em 31.12.2018 960.000 11.810 140.507 596.090 - 1.708.407
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - (328.552) (328.552)
Transferência reserva de lucros - - - (328.552) 328.552 -
Saldos Em 31.12.2019 960.000 11.810 140.507 267.538 - 1.379.855

Passivo 2019 2018
Circulante 559.693 581.154
Fornecedores a pagar 58.133 116.590
Impostos/Obrigações a recolher 302.387 267.923
Contas e obrigações a pagar 199.173 183.292
Imposto de Renda e Contribuição Social - 13.349

Patrimônio Líquido 1.379.855 1.708.407
Capital 960.000 960.000
Reserva de capital / Legal / Lucros 419.855 748.407

Total do Passivo 1.939.548 2.289.561

   Demonstração dos Resultados 2019 2018
Receita Bruta 5.138.767 5.905.549
(-) Impostos,  abatimentos e devoluções (916.949) (879.214)
(-) Custo de serviços e mercadorias (1.101.531) (1.417.274)
(=) Lucro Bruto 3.120.287 3.609.061
(-) Despesas com pessoal/vendas/administrativas (3.514.519) (3.451.896)
(+) Resultado financeiro liquido 65.680 (86.628)
 Lucro/Prejuízo Operacional (328.552) 70.537
(+) Outros resultados operacionais - 1
 Resultado Antes do Imposto de Renda (328.552) 70.538
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - (13.349)
 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (328.552) 57.189
 Lucro Líquido (Prejuízo) por ação do Capital Social -0,68 0,12

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1.Contexto Operacional: Além Mar Comercial e Industrial S.A. é uma pes-
soa jurídica de direito privado brasileiro, tem sede e foro na Avenida Se-
nador Queiroz, 96, 5º andar salas 501 a 515, no Bairro Santa Efigênia/SP. 

2. Sumário das principais práticas Contábeis: As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras são 
definidas abaixo. 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras estão apresentadas com valores expressos em reais pelo re-

gime de competência e foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária 
e os Pronunciamentos Técnicos. 2.2 Ativo e Passivo Circulante e não 
circulante: O ativo e passivo circulante e não circulante são demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações cambiais incorridas até a data 
do balanço patrimonial. 2.3 Contingências: Não existem contingências 
em andamento contra a empresa. 3. Informações complementares: 3.1 
Capital: O capital é composto de 480.000 ações ordinárias sem valor no-
minal. 3.2. Estoques: Os estoques são avaliados ao preço de custo pela 
média ponderada. 3.3.Ativo imobilizado: O imobilizado está representado 
pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, deprecia-
ção esta, calculada pelo método linear, atendendo a aplicação do CPC 27. 
Luiz Alberto Whitaker Sobral - Diretor Superintendente; Marton Spitz - 

Diretor Técnico; Fernanda Natalino-Contadora CRC - SP 1SP144709/O-3

ALÉM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CNPJ nº 60.833.092/0001-12

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria. Data, Hora e Local: Aos 09/01/20, às 10h, na sede social situada na Avenida das 
Nações Unidas, 14.171, 11º andar, Brooklin Novo/SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia 
face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, tendo sido convidado Gustavo Marchezin 
para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o encerramento da filial da Companhia na Cidade 
de Guarulhos/SP. Deliberações: Após as discussões relativas às matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores, 
nos termos do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade: (i) o encerramento da filial 
da Companhia na Cidade de Guarulhos/SP, situada na Avenida Monteiro Lobato, 2495, Vila Miriam, Cep: 07.190-
000, CNPJ: 05.401.842/0010-60 e NIRE nº 35.9.0316983-4, autorizando que sejam adotadas todas as providências 
necessárias perante os órgãos públicos competentes para implementação da referida deliberação. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a 
presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. SP, 09/01/20. Assinaturas: Presidente da 
Mesa Ryo Miyajima. Secretário da Mesa, Gustavo Marchezin. Jucesp nº 73.926/20-6 em 05/02/2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Realmente, nunca se assistiu tanto conteúdo nas pla-
taformas mobile como atualmente. Mas quem disse 
que é preciso existir uma concorrência?

A concorrência é cada vez mais pelo tempo do usuário 
e menos sobre qual dispositivo é utilizado. As grandes 
empresas de tecnologia querem o nosso tempo, indepen-
dentemente de qual ferramenta.

Um exemplo é o Big Brother Brasil 20, que nesta edição 
conta com youtubers, influencers e atores. O programa havia 
caído no desgosto do público, que já não tinha interesse em 
acompanhar as edições passadas. Agora, contudo, a Rede 
Globo acertou em utilizar a popularidade que a TV tem 
com os brasileiros em conjunto com a força da internet.

O reality show é assunto em todas as redes sociais, nas 
rádios e até mesmo em outros canais de TV. Seja em dis-

A TV está acabando ou nós precisamos 
de mais conhecimento em marketing?

Há um tempo atrás, estudiosos acreditavam que seria difícil manter nas pessoas o hábito de ver 
televisão, já que seria difícil competir com a internet
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cussões analíticas, de comportamento ou sobre os famosos 
memes.

Embora por questões comportamentais alguns influencia-
dores tenham perdido um número altíssimo de seguidores, 
outros estão aumentando o seu número de fãs. Assim, ve-
mos equipes de marketing dos influenciadores totalmente 
focadas em garantir uma boa imagem, criando ações que 
fazem o cruzamento de mídia entre TV e redes sociais.

Será que a TV vai acabar? A internet alimenta a TV? 
Ou o contrário? O fato é que precisamos entender sobre 
marketing e formas de nos adaptarmos à revolução digital 
que não está chegando, já chegou!

Autora: Maria Carolina Avis é professora de Marketing Digital do Centro 
Universitário Internacional Uninter.
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