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Master in Business Sustainability

@Estão abertas as inscrições em processo seletivo para 
a nova turma do Master in Business Sustainability 

(MBS), oferecido pelo Campus Sorocaba da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), com previsão de início 
no próximo mês de março. A oferta é destinada a profis-
sionais e lideranças que atuam nas mais diversas áreas e 
objetivam inovar por meio da sustentabilidade. A partir das 
competências desenvolvidas no curso, poderão empreender 
novos modelos de negócios amparados na sustentabilidade 
como proposta de valor, seja em empresas, nos governos, 
na gestão de organizações do Terceiro Setor e em negócios 
sociais. Mais informações estão no site mbsufscar.com. 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail contato@mb-
sufscar.com ou pelo telefone (11) 98267-7763.    Leia 
a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Mercado Pet
O país já contabiliza mais de 139 milhões de bichinhos, entre 

cães, gatos, peixes e aves ornamentais. Segundo a Euro-
monitor Internacional, a magnitude da população de pets 
posiciona o Brasil na segunda posição mundial entre os 
países que mais faturam no setor. Há pouco, foi lançado o 
aplicativo My Pet My Life, ferramenta desenvolvida para 
facilitar o acesso dos consumidores à cadeia de serviços 
oferecidos: pet shops, que oferecem produtos como ali-
mentação, medicamentos e acessórios, e clínicas para 
atendimento veterinário. Concebido como uma plataforma 
multifuncional, já nasceu com uma base de 12 mil estabele-
cimentos cadastrados. Saiba mais em: (www.mypetmylife.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Promulgada em 12 de 
novembro de 2019, a 
reforma da Previdência 
alterou diversos pontos 
para os brasileiros que 
desejam se aposentar

As novas regras já passaram 
a valer no dia de sua pro-

mulgação, com exceção de al-
guns pontos específicos, como 
é o caso das novas alíquotas de 
contribuição, que serão aplica-
das sobre o salário a partir de 
1º de março. Com a reforma 
da Previdência, ocorrerão 
mudanças nos descontos dos 
salários de trabalhadores da 
iniciativa privada e dos servi-
dores públicos. 

As novas regras criaram 
alíquotas de contribuição 
progressivas, tais como as 
do Imposto de Renda, tanto 
para o Regime Geral de Pre-
vidência Social, responsável 
pelos segurados do INSS, 
quanto para o Regime Pró-
prio de Previdência Social, 

responsável pelos servido-
res da União. Até o próximo 
dia 29, os percentuais de 
contribuição para o INSS va-
riam de acordo com a renda 
do trabalhador, sendo 8%, 
9% e 11%, calculado sobre 
o salário bruto. 

A partir de 1º de março, 
esses percentuais serão de 
7,5% a 14%, feito sobre cada 
faixa de salário, sendo que; 
1) até um salário mínimo a 
alíquota será de 7,5%; 2) sa-
lário de R$998,01 a R$ 2 mil, 
alíquota de 7,5% a 8,25%; 
3) salário de R$ 2.000,01 a 
R$ 3 mil, alíquota de 8,25% 
a 9,5%; 4) salário de R$ 
3.000,01 a R$ 5.839,45, alí-
quota de 9,5% a 11,68%; 5) e 
salário acima de R$ 5.839,45, 
alíquota de 11,68%. 

Os segurados da Previdên-
cia que recebem acima do 
salário mínimo terão seus 
benefícios reajustado em 
4,48%, conforme a inflação 
medida pelo INPC. O teto 
dos benefícios pagos pelo 
INSS será de R$ 6.101,06 em 
razão do ajuste. As alíquotas 
de contribuição para em-
pregados domésticos e tra-
balhadores avulsos, aqueles 

A vaca, 
o vampiro 
e o Pinóquio

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

Saúde, violência e corrupção são os assuntos que mais têm tirado o sono 
dos cidadãos brasileiros. É o que aponta a edição de janeiro da pesquisa 
“What Worries the World”, da Ipsos, que ranqueia mensalmente as temá-
ticas que mais preocupam 28 nações do globo. Para 44% dos brasileiros, 
o tema mais preocupante no país é o “acesso ao atendimento de saúde”. 
O combo “crime e violência” figura no segundo lugar, com 41%. Já a “cor-
rupção” é o assunto que mais aflige 36% dos entrevistados. Fecham o top 
5, “pobreza e desigualdade social” (34%) e “desemprego” (33%).   

Questões que mais preocupam

O compromisso de prestação de contas com o Fisco muitas ve-
zes é motivo de temor por parte do contribuinte, seja por dúvidas 
relacionadas ao processo ou mesmo por preguiça de ter de reunir 
tantos documentos e comprovantes recebidos ao longo do ano. O 
momento, porém, mais do que uma obrigatoriedade fiscal, deve ser 
encarado como uma oportunidade de entender e avaliar os bens e o 
comportamento financeiro, sugere o contador João Altair Caetano 
dos Santos, vice-presidente de Desenvolvimento Operacional do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).   

Não tenha medo do Leão!

Diante de uma última década que viu crescer o número de denún-
cias e a exposição de empresas que praticaram desvios legais, fiscais 
e/ou financeiros dentro de suas operações, o Compliance tornou-se, 
inegavelmente, uma buzzword do ambiente de negócios brasileiro e 
global. Mas qual a importância e o que, de fato, deve ser levado em 
consideração na hora que uma empresa busca estruturar um programa 
de Compliance?   

Ambiente de negócios

katemangostar/Freepik

A partir de março, novas alíquotas 
de contribuição para o INSS 

sem vínculo empregatício, 
também terão alterações. 
Serão de 8% para aqueles 
que ganham até 

R$ 1.830,29; de 9% para 
quem ganha entre R$ 
1.830,30 e R$ 3.050,52; e 
de 11% para os que ga-
nham entre R$ 3.050,53 e 
R$ 6.101,06. As alíquotas 
sempre são recolhidas re-
ferentes ao mês anterior de 
salário. 

Já para os contribuintes 
autônomos, não houve alte-
rações, sendo que, em geral, 
a alíquota de contribuição 
é de 20% sobre o salário 
mínimo, que hoje equivale 
a R$ 209. Porém, ao optar 
pela contribuição autônoma, 
o contribuinte tem a opção 
de escolher o plano normal, 
com alíquota de 20%, ou o 
plano simplificado, com alí-
quota de 11%, com a ressalva 
de que, dentro do plano dos 
11%, o contribuinte tem 
direito a todos os benefícios 
previdenciários, exceto a 
aposentadoria por tempo de 
contribuição. 

Os pagamentos continuam 
sendo realizados por meio 
da Guia da Previdência 

Social, um carnê que pode 
ser adquirido em papelarias 
ou no site da Receita. Há, 
ainda, uma terceira opção 
de contribuição para o tra-
balhador autônomo, que é 
a do Microempreendedor 
Individual (MEI), que pre-
vê o pagamento mensal do 
Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS) 
no valor de 5% do salário 
mínimo, que inclui a contri-
buição previdenciária, assim 
como outras contribuições e 
impostos. 

Para essa modalidade, 
também não é permitida a 
aposentadoria por tempo de 
contribuição. Contudo, após 
a reforma, essa exceção faz 
pouca diferença, já que tal 
modalidade ainda é possível 
apenas para segurados pró-
ximos de se aposentar e que, 
por conta disso, conseguem 
se enquadrar nas regras de 
transição da reforma. 

Portanto, as empresas 
devem se adequar às novas 
alíquotas estipuladas pela 
reforma da Previdência, já 
que estas alterações inter-
ferem diretamente nas des-
pesas das empresas e tam-
bém alteram os valores de 
contribuição aos segurados 
pelo INSS. É fundamental 
conhecer o que está sendo 
descontado dos salários para 
a Previdência Social. 

(Fonte: Ruslan Stuchi é advogado 
especialista em Direito Previdenciário 

e sócio do escritório Stuchi 
Advogados).
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Foto: petz.com/reprdução

Grist

MAIS DE 24 
MILhõES DE 
BRASILEIROS 
TRABALhAM 
POR CONTA 
PRóPRIA

    Leia na página 6

Atuar como pessoa jurídica

ProUni 2ª chamada
Os estudantes selecionados em 

segunda chamada para o ProUni 
têm até amanhã (28) para compro-
var as informações fornecidas no 
ato da inscrição. A documentação 
deve ser apresentada diretamente 
às instituições de ensino. As bolsas 
de estudo não solicitadas serão des-
tinadas aos participantes da lista de 
espera. O prazo para se inscrever na 
lista de espera é de 6 a 9 de março 
e a divulgação será feita no dia 12.

Especialista em Direito 
Previdenciário, Ruslan Stuchi. 
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https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mais-de-24-milhoes-de-brasileiros-ja-trabalham-por-conta-propria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/a-vaca-o-vampiro-e-o-pinoquio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saude-violencia-e-corrupcao-as-questoes-que-mais-preocupam-os-brasileiros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sob-o-ponto-de-vista-contabil-como-estruturar-um-programa-de-compliance/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nao-tenha-medo-do-leao-aproveite-para-organizar-as-financas/
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OpiniãO
Tecnologia e Educação 

- qual é a distância 
que as separa?

Atualmente, percebemos 
a presença intensa de 
elementos tecnológicos 
que possibilitam 
um novo pensar, 
novos caminhos 
para construção do 
conhecimento

Tal constatação provoca 
muitos questionamen-
tos por parte de vários 

segmentos sociais, inclusive 
dos professores, que vivem 
na constante oscilação entre 
dois pólos – de um lado a 
desconfiança quanto à legiti-
midade do sucesso tecnoló-
gico educacional e, de outro, 
expectativas exageradas que 
fogem à realidade, uma vez 
que se acredita que estes ele-
mentos tecnológicos, por si só, 
possam resolver os problemas 
do sistema educativo.

O debate educacional quanto 
aos impactos das mídias carece 
de um referencial crítico, pois 
tanto uma concepção fatalista 
como a utópica, afastam a aná-
lise das tecnologias educativas 
de seu contexto sociocultural. 
Um novo projeto tecnológico 
necessita atender à realidade 
na qual estamos inseridos, não 
apenas canalizar esforços em 
inovações pedagógicas que, 
muitas vezes, traduzem-se na 
mera incorporação de “arran-
jos tecnológicos”.

As diversas e, muitas vezes, 
superficiais discussões sobre o 
uso das tecnologias no âmbito 
educacional, sem dúvida, acon-
tecem na tentativa de superar 
salas de aula cada vez menos 
atrativas e alunos cada vez 
mais desinteressados de seu 
modelo clássico tradicional, 
baseado na homogeneização: 
tudo para todos ao mesmo tem-
po – mesma aula, mesma data 
da prova, mesmo conteúdo 
cobrado – parece evidente que 
a escola como lugar “fechado” 
e exclusivo de aprendizagem 
tem seus dias contados.

Até alguns anos atrás, estu-
dar diariamente a milhares de 
quilômetros da escola, man-
tendo contato permanente 
com professores e colegas, 
parecia uma tarefa impossível 
de ser executada. Hoje, em um 
mundo conectado, a educação 
a distância (EAD) passou a 
fazer parte da vida das pessoas, 
aliando novas teorias sobre 
como se aprende por meio de 
equipamentos que permitem 
reduzir distâncias.

Renovada pelas novas tec-
nologias da informação e das 
comunicações, a EAD, além 
de ampliar e democratizar o 
acesso aos diferentes níveis de 
ensino, enriquece a educação 
presencial, oferece às empre-
sas e aos profissionais meios de 
atualizar o conhecimento e es-
tende os espaços educacionais, 
proporcionando autonomia ao 
cidadão para aprender conti-
nuamente, já que o ambiente 
virtual proporciona espaço 
para interagir, questionar e 
discutir.

Entretanto, esse novo ce-
nário desperta uma série de 

questionamentos. Pode-se 
falar de fato em educação a 
distância ou apenas em ensino 
a distância? A metodologia uti-
lizada para ensinar via internet 
está sendo adequada a esse 
novo meio? O ensino a distân-
cia poderá substituir a escola 
tal como a conhecemos hoje? 
Entre as diversas indagações, 
encontramos duas questões 
que certamente despertam 
muitas discussões: o papel 
do professor e o processo 
avaliativo.

Os educadores precisam 
apropriar-se dos recursos 
digitais e explorar suas po-
tencialidades. Se conseguirem 
libertar-se do receio de criar 
e admitirem suas limitações, 
essa apropriação pode ser 
rápida e facilitada, já que os 
alunos serão os melhores par-
ceiros e colaboradores de todo 
esse processo de mudança. 
Na EAD, a ruptura consiste 
em que sejam alcançados 
processos cognitivos múltiplos 
e diferenciados para facilitar 
os entendimentos complexos.

A grande aventura que se 
vive nas salas de aula é do-
tar a informação de sentido, 
reconhecer sua importância, 
transferir modos de pensar de 
um campo a outro, visando a 
expandir os conhecimentos e 
permitir atuar de forma cada 
vez mais inteligente. É com 
base neste referencial que a 
avaliação precisa ser elabo-
rada. A avaliação no contexto 
tradicional é restrita ao final 
do processo, caracterizando-se 
por ser massificadora, exclu-
dente, instrumento de pressão 
e controle para o professor. 

Dentro da EAD, existem 
alternativas para essa tensão e 
angústia causadas pelo proce-
dimento avaliativo: a avaliação 
ocorre ao longo dos processos; 
é diversificada, já que há mui-
tos ambientes de interação; é 
mais centrada na pessoa e na 
prática de autoavaliação. Essa 
maior “liberdade” nos pro-
cessos de avaliação também 
resulta em inquietações. 

A legitimidade da EAD de-
verá ser conquistada por meio 
de estratégias inteligentes, que 
envolverão atividades online, 
acompanhamento persona-
lizado e diferentes objetivos 
a serem alcançados, que não 
mais a assimilação e memoriza-
ção de conteúdos. Com a EAD, 
são vencidos muitos fatores de 
exclusão educacional.

No entanto, é inegável que, 
mesmo vencidas as distâncias 
que nos afastam do conheci-
mento, ainda existem alguns 
obstáculos lançados pelas 
novas mídias, como o risco de 
ampliarmos o abismo entre as 
classes sociais. Precisamos, 
portanto, no futuro, de uma 
EAD pensada como parte das 
políticas instauradas a fim de 
equilibrar as desigualdades, e 
não como um instrumento para 
aprofundá-las. Eis o desafio. 

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema 

Positivo de Ensino. 

Milena Kendrick Fiuza (*)

Um difícil olhar sobre a liderança 
e a necessidade iminente 

de uma transformação digital

Daniela Gärtner (*)

A liderança sênior precisa mudar. 
Agora, mais do que nunca, é 
o momento das organizações 

deixarem de lado o desconforto em 
relação à incerteza e tomar medidas 
corajosas e decisivas para avançar 
na transformação digital. Embora os 
profissionais mais experientes tenham 
um certo receio com a tecnologia em 
si, é hora deles perderem o medo e 
a enxergarem como uma aliada, pois 
manterem-se inertes às mudanças 
digitais pode representar riscos fatais 
às organizações.

Todos devemos reconhecer que a 
transformação digital bem-sucedida 
depende de uma liderança forte e 
fluida. A falta de confiança expõe 
uma desconexão significativa entre 
o que os líderes estão planejando 
para o futuro dos negócios, e como 
realmente chegarão lá. Existe uma 
falta de clareza em relação aos ob-
jetivos a médio e longo 
prazo e o que eles farão 
para atingir os objetivos 
traçados.

Convencer um CEO 
a fazer seu trabalho de 
maneira diferente pode 
ser uma tarefa assusta-
dora. A autorreflexão 
é uma qualidade difícil 
de encontrar, por isso é 
importante comunicar a 
eles que eles têm uma 
obrigação para com seu 
pessoal. Uma mudança 
na mentalidade do líder 
tem o potencial de trans-
formar o comportamento 
da organização, influenciar sua cultu-
ra, mudar suas prioridades e transfor-
mar essas promessas superficiais em 
uma realidade tangível.

Infelizmente, a dura verdade é que 
muitos CEO’s estão mais preocupados 
em “manter as luzes acesas” e ver a 
transformação como algo para se pre-

ocupar mais tarde. Mas 
aqueles que estão mu-
dando essa mentalidade 
colhem as recompensas. 
Manter as luzes acesas 
não é fácil neste período 
tumultuado e, embora 
seja compreensível que 
os líderes estejam foca-
dos em sobrevivência, 
eles também estão bus-
cando isso as custas de 
uma transformação.

É importante perceber 
que essas mudanças são 
adicionais, não derivadas 
de algum grande plano 
digital que requer uma 

transformação instantânea e radical. 
O digital está em constante evolução 
e isso ajuda as organizações a criar 
uma certa resiliência. Mas todos os 

ciclos de aprendizado, adaptação e 
experimentação são necessários para 
o progresso. Dominar esse ciclo vicio-
so, com o tempo, proporcionará uma 
transformação sustentável e ideias 
inovadoras serão descobertas.

Para as organizações que lutam pela 
transformação digital é fundamental 
colocar o foco em mudanças comporta-
mentais significativas. Aqueles que es-
tão acertando na transformação tratam 
o digital como uma maneira eterna de 
trabalhar, e a enxergam como um estilo 
de vida. Assim esse conceito se torna 
fortemente incorporado à cultura.

Cabe ao RH fomentar esse compor-
tamento para que todos compreendam 
que o mundo digital é um caminho sem 
volta e entendam seus benefícios, que 
vem para automatizar, atingir clientes 
mais distantes, tirar o trabalho repe-
titivo dos funcionários, melhorar pro-
cessos, fazer o que realmente importa.

(*) É Sr Human Resources Director 
LATAM da NTT Brasil.

Muitas organizações chegaram naquele momento crítico em busca pela verdadeira transformação 
digital. Embora existam sinais motivadores daqueles que alcançam com sucesso o equilíbrio entre a 
transformação e a “manutenção das luzes acesas”, muitos sofrem com aquela liderança digital pouco 
inspiradora e o foco equivocado para atingir seus objetivos.
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News@TI
People+Strategy firma parceria com a 
Abuzitos

@A People+Strategy – consultoria empresarial focada em Pla-
nejamento Estratégico e Desenvolvimento Humano – firmou 

uma parceria exclusiva com a Abuzitos – empresa especializada em 
transformação organizacional – para implementar  metodologias ágeis 
(Agile) em corporações. A parceria consiste na união de habilidades 
multidisciplinares, onde o trabalho de uma empresa é complementado 
pelo da outra, oferecendo assim, soluções completas para o mercado, 
desde a capacitação até a execução da metodologia (https://www.
abuzitos.com.br) ou (www.peoplestrategy.com.br).

São Paulo, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Uma mudança 
na mentalidade do 
líder tem o potencial 
de transformar o 
comportamento 
da organização, 
influenciar sua 
cultura, mudar 
suas prioridades 
e transformar 
promessas 
superficiais em uma 
realidade tangível.

Saiba como combinar o Lean com a Indústria 4.0
Não é de hoje que as empresas têm 

adotado os princípios e as ferramentas 
Lean (gestão focada na redução dos des-
perdícios) para reduzir a complexidade de 
suas operações, aumentar a eficiência e a 
produtividade de seus processos opera-
cionais, visando principalmente reduzir 
desperdícios e custos e gerar mais valor 
para o cliente. 

A implementação da filosofia Lean 
permite obter uma visão holística de 
toda a cadeia de valor, garantindo uma 
cultura de melhoria contínua e excelência 
operacional a partir do monitoramento 
dos processos, otimizando as operações, 
identificando desvios e garantindo a 
entrega de produtos com a qualidade e 
nos prazos determinados nos objetivos 
de negócio. A filosofia Lean também 
desenvolve os sensos de autonomia e 
responsabilidade, pois os colaboradores 
têm voz e papel mais ativo na melhoria 
do processo produtivo.

E como a metodologia Lean pode se 
combinar com a Indústria 4.0? Na ver-
dade, as suas bases têm diversos pontos 
em comum, como ganhos de eficiência, 
otimização de tempo e redução de custos. 
Com sistemas que possibilitem a melhoria 
contínua de sua produtividade a partir 
da tomada de decisão baseada nos dados 
enviados por sensores e soluções de IoT 
(Internet das Coisas) embarcados nos 
equipamentos e plataformas de gestão 
capazes de transformar dados em insi-
ghts, a Indústria 4.0 vem se consolidando 
como a evolução dos métodos Lean. 

Como o Lean e a Indústria 4.0 
se complementam

Filosofia e tecnologia, nesse caso, 
caminham juntas. Em primeiro lugar, 
a filosofia Lean sempre teve como foco 
o cliente e, com inovadoras tecnologias 
digitais, os líderes de negócio passam 
a ter uma visão mais clara das neces-
sidades e demandas de seus clientes. 

Em segundo lugar, temos a cultura 
de melhoria contínua que, com o poder 
de análise embarcado nas plataformas 
de gestão de ativos, passa a ser guiada 
por um olhar holístico que antecipa 
necessidades, reduzindo custos com 
períodos de inatividade e otimizando 
a gestão da execução da manutenção.

E, em terceiro lugar, como a filosofia 
Lean visa eliminar todos os desperdícios 
na cadeia de valor – desde o pedido 
do cliente até a entrega do produto –, 

a base da Indústria 4.0 é fundamental 
para uma maior eficiência em toda a 
cadeia produtiva, com a conectividade 
entre máquinas e processos, a integra-
ção dos sistemas e análise de dados. 

Assim como também é fundamental a 
presença de uma plataforma de gestão 
que permita a troca de dados em tempo 
real, removendo as atividades que não 
agregam valor, identificando as causas-
-raiz dos problemas de desempenho e 
acelerando a validação das medidas de 
melhoria, permitindo uma implementação 
mais rápida de ações em toda a fábrica.

Ao final, o objetivo sempre é aumentar 
a capacidade produtiva, reduzir custos, 
entregar produtos com alta qualidade e 
gerar mais valor para o cliente. Essa é a 
perfeita união entre o Lean e Indústria 
4.0 (Fonte: Jefferson Castro, gerente 
de produto da Atech).
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Sinal verde 
para a inovação

Mesmo diante de 
um cenário que 
contém incertezas, os 
empresários estimam 
que este seja um bom 
ano para os negócios

Afinal, a reforma tri-
butária e a reforma 
administrativa, que 

estão em tramitação, jun-
tamente com as projeções 
de crescimento do PIB e a 
redução na taxa Selic, po-
derão ser pontos positivos 
para os empreendedores. 
Além disso, de acordo com 
a pesquisa realizada pela 
Deloitte, no final do ano pas-
sado, a preocupação com as 
transformações disruptivas 
está no radar das empresas. 

Cerca de 74% das orga-
nizações entrevistadas pre-
tendem fazer investimen-
tos em novas tecnologias, 
independente do cenário 
econômico e de negócios. 
No entanto, o número salta 
para 94% caso haja melhoria 
na economia do país, como 
é esperado. 

Quando se trata de am-
pliação e criação de ações de 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to (P&D), a mesma pesquisa 
aponta que, se os cenários 
supracitados melhorarem, 
80% das entrevistadas tem 
intenção de investir nesse 
tipo de ação. 

Ou seja, a pesquisa e 
desenvolvimentos também 
apontam para um assunto 
bem pautado em 2020, 
a inovação aberta. Ela é 
responsável por unir com-
petências complementares 
de diferentes profissionais, 
ideias, universidades, cen-
tros de pesquisas, startups 
e, até mesmo, empresas 
concorrentes com um único 
objetivo: encontrar soluções 
para os desafios enfrentados 
pelas instituições.

Para exemplificar esse 

modelo de inovação, que 
tem ganhado cada vez mais 
espaço nas empresas, pode-
mos ilustrar com o Mining 
Hub, um hub de inovação 
que tem a iniciativa de esti-
mular o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para o 
setor da mineração. Este é 
um dos projetos executados 
pela Neo Ventures, uma 
aceleradora corporativa que 
auxilia grandes empresas no 
desenvolvimento de proje-
tos de inovação.

Ele conta com grandes 
empresas do setor minerá-
rio e startups trabalhando 
em conjunto para resolver 
questões como a eficiência 
operacional, fontes de ener-
gia alternativas e gestão da 
água, por exemplo. Outro 
exemplo, é o iCON Hub, 
um espaço para promoção 
da inovação aberta voltada 
para o setor da construção 
civil. Uma iniciativa que 
visa promover projetos de 
inovação aberta por meio do 
mapeamento dos desafios 
tecnológicos das constru-
toras.

Essa colaboração entre 
profissionais é o sinal verde 
para um ano de crescimento 
e, também, no incentivo à 
inovação, às novas tecno-
logias. Uma forma que as 
empresas têm de crescer 
e se manter no mercado, 
gerando economia e novas 
oportunidades.

Portanto, investir em 
novas tecnologias, trei-
namento e formação dos 
colaboradores, são parte es-
sencial para o crescimento 
dos negócios, uma vez que 
as tecnologias associadas à 
inovação constante propor-
cionam uma melhor qualida-
de nos produtos e serviços 
do empreendimento que, 
por consequência, também 
tem melhores retornos.

(*) - É diretor executivo da Neo Ventures.

Bruno França Pádua (*)

www.netjen.com.br
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D - Energia Solar
Não é segredo para ninguém que a energia solar é uma alternativa 
interessante – e sustentável - para suprir as necessidades energéticas 
de uma residência ou de empresas. Trata-se de uma boa fonte para 
quem quer economizar na conta de luz e colaborar com a preservação 
do meio ambiente. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), o consumidor que opta por esse modelo pode ter 
redução de até 190% na conta de luz. Esse tipo de fonte é, sem sombra 
de dúvida, o futuro da matriz energética no Brasil, uma vez que deve 
superar a hidreletricidade até 2040. A procura por energia solar tem 
crescido com a possibilidade de o consumidor gerar a própria energia 
a partir de fontes renováveis. Saiba mais em: (https://bluesol.com.br/).

E - Empreendedorismo Feminino
No dia 5 de março, das 9h às 12h10, na Av. Jurubatuba, 460, Brooklin, 
acontece o Women’s Meeting, promoção da Omie para estimular o empre-
endedorismo feminino. O encontro gratuito reúne temas que ajudam na 
compreensão da trajetória de mulheres que abriram negócios de sucesso, 
abordando a importância do networking e das redes de apoio femininas, 
a relevância do marketing para os negócios e dicas para mulheres que 
desejam empreender. Conta com a participação de Alessandra Montuori, 
empresária no segmento de moda; Carla Nunes, criadora da marca Beleza 
Negra; e Sol Santos, especialista em comportamento e desenvolvimento 
humano. Inscrições e mais informações: (https://www.eventbrite.com.
br/e/omie-womens-meeting-4a-edicao-tickets-93538749919).

F - Capacitação On-line
A New Roads Engenharia acaba de lançar em sua plataforma on-line uma 
série de cursos de capacitação de mão de obra do setor de pavimentação 
asfáltica. São eles: Garantia quinquenal de obras públicas: responsabi-
lidades da administração e de empreiteiras; Execução de tapa-buracos 
e remendos profundos; Fresagem de revestimentos; Reciclagem de 
pavimentos asfálticos. Os cursos permitem aos participantes um apro-
fundamento nas técnicas de execução e procedimentos necessários às 
obras rodoviárias e vias urbanas primando pela qualidade, a minimização 
dos custos de execução e a garantia de longa vida útil dos pavimentos. 
Inscrições e mais informações: (www.newroads.com.br).

A - Câncer Infantojuvenil
A Fundação Banco do Brasil e o Centro Infantil Boldrini (Campinas), 
assinam nesta quinta-feira (27), um termo de cooperação no qual a Fun-
dação BB irá gerir, por meio de fundo patrimonial, recursos financeiros 
captados com a finalidade específica de apoiar pesquisas de inovação 
para o combate do câncer infanto juvenil. Dentre as ações previstas, a 
Fundação BB e o Boldrini pretendem coordenar ações para selecionar, 
implementar, monitorar e avaliar projetos alinhados ao objeto da parceria, 
bem como a captação, gestão e uso dos recursos financeiros que serão 
prospectados junto a doadores, que podem ser pessoas físicas ou jurídi-
cas, nacionais ou internacionais. Saiba mais em (www.boldrini.org.br).

B - Grupo de Copilotas
A partir do início de março, Mês da Mulher, seis novas funcionárias da 
Latam Airlines Brasil iniciam seus treinamentos como copilotas da com-
panhia. Todas fazem parte de um grupo exclusivo de mulheres contrata-
das para atuarem no cockpit das aeronaves da família Airbus A320, que 
incluem o A319, A320 e A321. O treinamento das copilotas tem duração 
de aproximadamente cinco meses e conta com capacitações práticas e 
com instrutores em todas as etapas, desde a Academia de Treinamento 
da companhia, passando pelos simuladores de voo e chegando às rotas 
operadas. Assim que formadas, estarão aptas a ser copilotas em rotas 
domésticas no Brasil, além de voos regionais e para Miami.

C - Tecnologia Inédita
Com movimentos flexíveis, semelhantes ao de uma cobra, a tecnologia 
do robô Snake promete revolucionar a indústria automotiva. Ele é 
capaz de alcançar locais de difícil acesso em espaços restritos para 
desempenhar diferentes funções como inspeção de soldas, aplicação 
de selantes, pinturas e outros tipos de análises de vídeo, por meio de 
uma câmera instalada em sua extremidade. O projeto é uma iniciativa 
da multinacional General Motors que buscou o modelo da EMBRAPII 
(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) para viabilizar 
a ideia. Ele foi desenvolvido por pesquisadores da Unidade ISI Laser, 
em Joinville. O resultado chamou a atenção da GM americana e já gera 
interesse de investidores brasileiros. 

G - Atendimento Automatizado 
Para facilitar a declaração do Imposto de Renda, o Grupo GR Discovery 
criou o GR Help, ferramenta online que auxilia o cliente pessoa física de 
maneira prática, ágil e segura. A companhia investiu no atendimento 100% 
automatizado, mas não menos personalizado. Isso porque a plataforma 
inovadora é também interativa, com atendimento pela Marjorie, a robô 
especializada em imposto de renda. A empresa atua como fintech multi-
facetada há 11 anos no mercado brasileiro e internacional, tornando-se 
referência em operações na Bolsa de Valores de Chicago com soluções 
financeiras integradas para atender as diversas necessidades dos clientes. 
A companhia tem sede em São Paulo com atuação em todo mercado bra-
sileiro e americano. Mais informações pelo site (www.grdiscovery.com.br).

H - Empresa Inovadora
Pelo nono ano consecutivo, o Grupo Saint-Gobain foi nomeado como uma 
das 100 empresas e instituições mais inovadoras do mundo, segundo o 
ranking “Top 100 Global Innovators”, produzido pela Clarivate Analytics. 
A lista recém-publicada é baseada em quatro métricas principais: o nú-
mero total de patentes, sua qualidade, seu escopo global e seu impacto. 
O reconhecimento reforça o compromisso da empresa com a inovação e 
os investimentos contínuos em pesquisas e desenvolvimento. E destaca 
também o comprometimento e experiência que as equipes do Grupo ao 
redor do mundo dedicam para entregar aos clientes novas soluções, visando 
produtividade e desempenho. Saiba mais em: (www.saint-gobain.com). 

I - Processo Seletivo
A Stone, fintech de serviços financeiros, está com inscrições abertas para 
o 12º Recruta Stone. Com o objetivo de encontrar os melhores talentos 
do país, o processo possibilita que o candidato mergulhe em uma jornada 
de autoconhecimento capaz de desenvolver seu potencial durante todo o 
período de seleção, despertando suas características empreendedoras de 
modo a ampliar suas perspectivas para o futuro. Com uma proposta diferente 
dos processos seletivos tradicionais, o Recruta Stone avalia o histórico de 
cada participante, suas conquistas, vontade de evoluir e aprender. Para se 
inscrever é necessário acessar o site (http://www.recrutastone.com.br/).  

J - Atendimento ao Consumidor 
A Sercom, contact center pioneiro no desenvolvimento de URA (Unidade 
de Resposta Audível) no Brasil, anuncia a aquisição da System Interact, 
player do mercado de soluções para cobrança e recuperação de crédito. A 
aquisição faz parte de um projeto audacioso de expansão. Após unir suas 
operações com as empresas Tel & Com S/A e Contact One, o grupo acelera 
a meta de se transformar em um desenvolvedor completo de tecnologia de 
atendimento ao consumidor. Juntas, as empresas irão atuar no mercado 
de forma independente, mas sob a mesma estratégia, atendendo mais de 
200 operações, o que equivale a 100 milhões de atendimentos por ano, 
empregando cerca de oito mil profissionais.

A marca foi de 338.476 
TEU (medida pa-
drão equivalente a 

um contêiner de 20 pés), 
crescimento de 2,0% em 
relação ao recorde anterior, 
registrado em janeiro de 
2018 (331.748 TEU), e de 
16,2% em comparação ao 
ano passado (291.295 TEU). 
Em toneladas, o aumento na 
comparação com janeiro de 
2019 foi de 12,1%.

O desempenho na movi-
mentação de contêineres 
contribuiu para amenizar 
a queda do resultado con-
solidado. O total de cargas 
que passou pelo Porto de 
Santos atingiu 8.313.049 
toneladas no primeiro mês 

O fluxo de navios em janeiro 
registrou o total de 374 embarcações.
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O primeiro mês do ano tradicional-
mente é um período fraco para os va-
rejistas após as vendas de Natal e Ano 
Novo. Não à toa, o fluxo de visitantes 
caiu em janeiro. É o que mostra o Ín-
dice de Performance do Varejo (IPV), 
realizado em conjunto pela FX Retail 
Analytics, empresa especializada em 
monitoramento de fluxo para o varejo, 
e pela F360º, plataforma de gestão 
de varejo para franquias, pequenos e 
médios varejistas. No total, as lojas do 
país registraram uma queda de 3,21% 
no fluxo de visitantes em janeiro na 
comparação com o mesmo período 
de 2019. 

As cinco regiões tiveram indi-
cadores negativos. O Sudeste e o 
Centro-Oeste caíram 1,89% e 1,9%, 
respectivamente. O Sul, por sua vez, 
registrou -2,78%, enquanto o Norte 
teve -5,55%, e o Nordeste, -5,72%.

No comparativo com dezembro de 
2019, o índice caiu 18,84% em todo o 
país. A região Sul teve queda de 10,3%, 
seguida por Sudeste, com -12,11%; 
Centro-Oeste, -13,29%; e Nordeste, 
-15,12%. As lojas da região Norte tive-
ram o pior desempenho, com -18,92%.

“O primeiro mês do ano é marcado 
por liquidações do varejo brasileiro 
após o período de festas, motivo 
pelo qual deveria trazer fluxo às 
lojas físicas. Porém mesmo com 
esse contexto, o fluxo de janeiro 
de 2020 caiu de forma generaliza-
da com destaque para o segmento 
de óticas e utilidades domésticas 
que caíram respectivamente 3,48 
e 3,54. ” Explica Eduardo Terra, 
presidente da Sociedade Brasileira 

As lojas registraram uma queda de 
3,21% no fluxo de visitantes em janeiro 

na comparação com o mesmo 
período de 2019.
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Capacidade produtiva 
da indústria deve 
crescer em 2020

Depois de um 2019 com sinais de reto-
mada, a indústria trata o ano de 2020 com 
otimismo. De acordo com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), a Utilização 
da Capacidade Instalada (UCI) ficou em 
78,2% no mês de novembro de 2019. Para 
a Mitsubishi Electric, uma das maiores 
empresas de automação industrial do 
mundo, a tendência é que este indicador 
continue subindo em 2020.

Outro indicador que reforça a ten-
dência positiva é o Índice de Confiança 
do Empresário Industrial (ICEI), que 
em janeiro de 2020 atingiu 65,3 pontos, 
índice mais elevado desde junho de 
2010 e 10,5 pontos acima de sua média 
histórica. Para a companhia, os índices 
apontam para um crescimento consis-
tente da demanda interna e externa, 
com aumento nas compras de insumos 
e de mais contratações de profissionais.

Segundo Denis Carvalho, gerente geral 
da divisão de CNC da Mitsubishi Electric 
do Brasil, os dados divulgados recente-
mente favorecem diferentes setores. “A 
partir desses indicadores, levantados 
por instituições especializadas no con-
texto econômico nacional, temos mais 
confiança em afirmar que o segmento 
industrial será reaquecido, demandando 
a aquisição de novas máquinas e a manu-
tenção de equipamentos, o que também 
deverá impulsionar as áreas de serviço e 
reparo”, afirma o especialista.

Ainda segundo Denis, os bons indica-
dores também incentivam o aumento de 
investimento no setor. “A intenção do 
empresário em investir segue crescen-
do a partir de dados mais otimistas, e a 
indústria é um pilar importante nesse 
cenário, completa o executivo. Fonte e 
mais informações: (www.MitsubishiE-
lectric.com).

Movimentação de contêineres 
no Porto de Santos

O Porto de Santos registrou em janeiro o maior movimento de contêineres para o mês

ram melhor desempenho 
(3.067.794 toneladas), acu-
sando crescimento de 1,8%.

Outras cargas com con-
tribuição positiva no mês 
foram os embarques de 
óleo combustível, de 80.372 
toneladas para 155.010 
toneladas (+ 92,9%) e de 
celulose, de 400.028 tonela-
das para 472.043 toneladas 
(+18,0%), além do aumento 
nos desembarques de trigo, 
saindo de 72.901 toneladas 
para 130.915 toneladas 
(+79,6%). O fluxo de navios 
em janeiro registrou o total 
de 374 embarcações, 15 a 
menos que em janeiro do 
ano passado (Santos Port 
Authority).

do ano, registrando a ter-
ceira maior marca no pe-
ríodo. O recorde para o 
mês foi janeiro de 2019, 

com 9.053.996 toneladas. 
O recuo deveu-se à queda 
de 13,2% nos embarques. 
Os desembarques tive-

Fluxo de consumidores em lojas 
caiu 3,21% em janeiro

de Varejo e Consumo (SBVC).
Entre os segmentos, os melhores 

desempenhos na comparação com ja-
neiro de 2019 foram de “Eletrônicos” 
e “Calçados”, que cresceram 2,85% 
e 2,78%, respectivamente. “Beleza” 
teve queda de 1,21% e “Moda”, de 
1,88%. Já “Ótica” e “Utilidades Do-
mésticas” caíram 3,48% e 3,54%, 
respectivamente. Já na comparação 
com o fluxo de consumidores em 
dezembro de 2019, todos os segmen-
tos registraram índices negativos. 
Fonte e mais informações: (www.
sbvc.com.br).

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

ou ligue para

Tel: 3106-4171
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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:

ANDERSON ANDRADE RAMOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de almoxarifa-
do, nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.046V-ACLIMA-
ÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (19/12/1985), residente e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 04, apartamento 
53-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Caitano Ramos e de Inêz 
de Andrade Ramos. THAIS MIRANDA PEREIRA, estado civil solteira, profissão as-
sistente administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/155.FLS.298V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (20/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Camutanga, 45, bloco 04, apartamento 53-B, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Jose Pereira e de Edina Mendonça de 
Miranda Pereira.

WEBER CARLOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nas-
cido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.119-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (17/11/1984), residente e domiciliado Rua Quarenta e Sete, 43, casa 02, Jardim São 
Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos de Oliveira e de Venancia 
Oliveira da Silva. EVELYN DO NASCIMENTO FONSECA, estado civil solteira, profissão 
bancária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/160.FLS.026 LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (03/08/1988), residente 
e domiciliada Rua Amanari, 61, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcos Aparecido Fonseca e de Raquel do Nascimento Fonseca.

RODRIGO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente financeiro, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/555.FLS.274-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (29/01/1993), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 26, bloco A, 
apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Afonso Mello da Silva e de Eliene Santana Santos. RAFAEL NEVES SILVEIRA, 
estado civil solteiro, profissão assistente fiscal contábil, nascido em Atibaia, neste Esta-
do (CN:LV.A/136.FLS.258V-ATIBAIA/SP), Atibaia, SP no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos e noventa e um (16/07/1991), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 
26, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Almiro Silveira Filho e de Sebastiana Neves de Souza.

SERGIO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de cabine de 
pintura, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/036.FLS.022V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e três 
(14/03/1983), residente e domiciliado Rua Adelina Patti, 23, B, Vila Chuca, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Braz da Silva e de Maria Joana da Silva. ELIZÂN-
GELA DA CRUZ PASSOS, estado civil solteira, profissão escrituária administrativo, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/087.FLS.128V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de março de mil novecentos e oitenta e seis (08/03/1986), residente e domiciliada 
Rua Marieta Baldez, 71, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Dionisio da Silva Passos e de Jaci Francisca da Cruz Passos.

MAXLANDER WAGNER BRUNO MAXIMO GOMES DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teiro, profissão engenheiro civil, nascido neste Distrito (CN:LV A-131,FLS.271V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa 
(04/09/1990), residente e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 15, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Gomes de Oliveira e de Maria 
Cristina Maxima Gomes de Oliveira. MAYARA RAMOS MIRANDA, estado civil solteira, 
profissão engenheira civil, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 
213,FLS.214-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil nove-
centos e noventa (14/04/1990), residente e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 15, 
casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anselmo Bernardo Araújo 
de Miranda e de Maria do Socorro Ramos de Oliveira Miranda.

REINALDO ARAGÃO DE SOUZA, estado civil viúvo, profissão motorista, nascido em 
Uruçuca, Estado da Bahia, Uruçuca, BA no dia seis de março de mil novecentos e 
cinquenta e sete (06/03/1957), residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1728, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosival 
Aragão de Souza e de Adelina Jesus de Aguiar. GALDINA CARMOSINA DE JESUS, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São João do Piauí, Estado do 
Piauí (CN:LV.A/041.FLS.019-SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI), São João do Piauí, PI no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e cinquenta e três (14/04/1953), residente e domi-
ciliada Rua Pássaro Preto, 1728, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ciriaco Aureliano Ribeiro e de Carmosina de Jesus.

RICARDO SILVA SOUSA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão controlador de 
acesso, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de 
agosto de mil novecentos e setenta e dois (20/08/1972), residente e domiciliado Rua Rio 
Canabrava, 386, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manacés Sampaio Sou-
sa e de Eliene Silva Sousa. VALDIRENE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Tacaratu, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/059.FLS.133V-VILA MA-
TILDE/SP), Tacaratu, PE no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e nove (28/12/1969), residente e domiciliada Rua Rio Canabrava, 386, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eteraldo Antonio de Oliveira e de Maria Julia de Oliveira.

ROBSON GOMES DE SÁ, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Pe-
trolândia, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-014.FLS.114V PETROLÂNDIA/PE), Pe-
trolândia, PE no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e um (13/08/1991), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1611, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Roberto Gomes de Sá e de Maria Aparecida Gomes de Sá. TAI-
NÁ QUIXABEIRA PINHEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV-A-204.FLS.193V IPIRANGA/SP), Santo André, SP no dia 
nove de março de mil novecentos e noventa e oito (09/03/1998), residente e domiciliada 
Rua Professor Brito Machado, 1611, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
George de Oliveira Pinheiro e de Lusineide Quixabeira Santos.

GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
cozinha, nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.187V-PARI/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e nove (06/07/1999), 
residente e domiciliado Rua Esperança, 2314, casa 04, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Realdo Brito dos Santos e de Iolanda 
Pereira Barbosa. SARA ALICE SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/062.FLS.038 BUERAREMA/BA), 
Itabuna, BA no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e nove (04/03/1999), 
residente e domiciliada Rua Esperança, 2314, casa 04, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Francisco do Nascimento e 
de Antônia Dias dos Santos Nascimento.

ALLAN WELLINGTON MOREIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão designer 
gráfico, nascido em São Paulo - Capital (CN;LV-A-063,FLS.248V ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (13/04/1988), 
residente e domiciliado Rua Tombu, 40, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Wilson Wagner Pereira e de Eliana Moreira Pereira. TAINÁ JESUS DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV-A
-172,FLS.050 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e sete (01/02/1997), residente e domiciliada Rua Tombu, 40, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Cristiano Moreira de Souza 
e de Rosangela de Jesus Macedo Souza.

ALAN CHAVES BARRETA, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido no 
Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.115 CONSOLAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(25/02/1992), residente e domiciliado Rua Dudu, 165, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Moacir Barreta e de Maria Odite de Almeida Chaves Barreta. RAITHA ROMANO, 
estado civil solteira, profissão bancária, nascida neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.035V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa 
(10/12/1990), residente e domiciliada Rua Lamaçais, 30, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Romano e de Geane de Oliveira Romano.

EDSON DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão bombeiro, nascido neste Dis-
trito (CN;LV-A-147,FLS.294-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de agosto de 
mil novecentos e noventa e um (11/08/1991), residente e domiciliado Rua Damásio 
Pinto, 2028, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edison da 
Conceição e de Berenice de Oliveira da Conceição. FLÁVIA MACHADO SIQUEIRA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar técnico de educação, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV-A 064,FLS.037V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (12/12/1989), residente e domiciliada 
Travessa Carlos Cordeiro, 06, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Machado Siqueira e de Olinda Martins Machado Siqueira.

LUCAS MONTEIRO BEZERRA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em Palmeira dos Indios (CN:LV-A-014,FLS.28V-IGACI/AL), Palmeira dos Indios, AL no 
dia oito de junho de mil novecentos e noventa (08/06/1990), residente e domiciliado Tra-
vessa Jairo Veríssimo Pereira, 07, casa 02, Vila Buenos Aires, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Eraldo Costa Bezerra e de Josiene Monteiro Bezerra. LUCIANE FERREIRA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/106.FLS.251-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito (27/07/1988), residente e domiciliada Avenida 
Francisco Tranchesi, 686, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Silvano Ferraz de Oliveira e de Lucidalva Ferreira de Oliveira.

FABIO MAXIMIANO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão engenheiro civil, nas-
cido em Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia vinte e dois de março de mil 
novecentos e setenta e sete (22/03/1977), residente e domiciliado Avenida Líder, 2301, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Henrique da Silva e de Irene 
Maria Maximiano da Silva. ELIANE APARECIDO, estado civil solteira, profissão empresá-
ria, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/121.FLS.320-1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oi-
tenta e um (27/07/1981), residente e domiciliada Avenida Líder, 2301, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulino Aparecido e de Penha da Silva Vieira Aparecido.

JEFFREY STEVEN HERRERA LEIVA, estado civil solteiro, profissão analista de con-
teúdo, nascido em Santiago - Chile, Santiago - Chile no dia nove de abril de mil nove-
centos e oitenta e nove (09/04/1989), residente e domiciliado Travessa Ponte Alta do 
Norte, 8, B, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Adolfo 
Herrera Lagos e de Marianela Pilar Leiva Moran. BRUNA MUNIZ DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão gerente de projetos, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta 
Capital (CN:LV.A/321.FLS.228V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia três 
de janeiro de mil novecentos e noventa (03/01/1990), residente e domiciliada Travessa 
Ponte Alta do Norte, 8, B, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Braz Ricardo da Silva e de Adaide Muniz de Jesus da Silva.

JACKSON FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/387.FLS.210V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de dois mil (05/12/2000), residente e domi-
ciliado Rua Flor da Verdade, 202, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jurandir Fernandes da Silva e de Erivoneide da Silva Fernandes. STHEFANY 
RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Er-
melino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/223.FLS.198 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de janeiro de dois mil e um (13/01/2001), residente e do-
miciliada Rua Flor da Verdade, 202, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Erivaldo Dias do Nascimento e de Marli Santana Rodrigues Dias do Nascimento.

JAILSON LIMA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão passador, nascido em Pe-
dreiras, Estado do Maranhão (CN:LV.A/029.FLS.115 JOSELÂNDIA/MA), Pedreiras, MA 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (29/12/1994), 
residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 353, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jonas Belfort Ferreira e de Maria Raimunda Lima Ferreira. RAIANE 
ROCHA LIMA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Pedreiras, Estado 
do Maranhão (CN:LV.A/051.FLS.005-2º OFÍCIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA), Pe-
dreiras, MA no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e seis (30/09/1996), 
residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 353, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alberino de Souza Lima e de Rosilene Rocha Lima.

CÉLIO PEREIRA BEZERRA, estado civil solteiro, profissão técnico de máquina, nasci-
do em Rio Tinto, Estado da Paraíba (CN:LV.A/006.FLS.087 MATARACA/PB), Rio Tinto, 
PB no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (28/02/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Ponta de Lucena, 188, Jardim Marabá, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Antonio Salustiano Bezerra e de Maria Gomes Pereira Bezerra. ROSANA 
GOMES DE PAULA, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.004V-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e setenta e oito 
(16/12/1978), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 188, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Gomes de Paula e de Vera Lucia Silva.

HELTON LAURENTINO SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico mecatrônico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.223V-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Alexandre Mauro, 20, bloco A, apartamento 11, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josue Antonio da 
Silva e de Heloisa Helena Laurentino da Silva. KARINA MOREIRA DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.
FLS.138V-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (06/04/1988), residente e domiciliada Rua Alexandre Mauro, 20, bloco 
A, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edson dos Santos e de Nilda Moreira dos Santos.

ALEF FERNANDES MASCENA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em João Pessoa, Estado da Paraíba, João Pessoa, PB no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (13/02/1994), residente e domiciliado Rua Batalha de 
Catalão, 407, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arismar Arau-
jo Mascena e de Maria do Desterro Fernandes Mascena. MARTA MAURÍCIA OLIVEI-
RA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Salgueiro, Estado de 
Pernambuco (CN:LV-A 022,FLS.060-OROCÓ/PE), Salgueiro, PE no dia vinte de julho 
de mil novecentos e noventa e oito (20/07/1998), residente e domiciliada Rua Batalha 
de Catalão, 407, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Wilson da Silva e de Leliene Oliveira Silva.

EDUARDO VIEIRA ROSSETO, estado civil divorciado, profissão serviço de informática, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos 
e oitenta e dois (10/07/1982), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 115, bloco B, 
apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ricardo da Silva Rosseto e de Luiza Vieira Rosseto. ANA PAULA DA SIL-
VA VANGRELINO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/066.FLS.241 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (10/02/1983), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 
115, bloco B, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Santana Vangrelino e de Maria Izilda da Silva Vangrelino.

RENATO COLALTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/141.FLS.146-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil 
novecentos e noventa (06/11/1990), residente e domiciliado Rua Emídio Campanella, 
357, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Colalto e de Mar-
luce Pereira Silva. LETICIA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/410.FLS.189-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (21/06/1995), residente e domiciliada Rua Paulo Frontim, 32, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Batista dos Santos e de Patricia 
Aparecida da Silva Pereira Pintan.

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nasci-
do em Quixelô, Estado do Ceará, Quixelô, CE no dia vinte e dois de junho de mil nove-
centos e setenta (22/06/1970), residente e domiciliado Rua Guiena, 188, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira de Oliveira e de Ana Maria 
Rodrigues de Oliveira. CONSUELO ISABEL DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
encarregada, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/100.FLS.231-1° 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Caetano do Sul, SP no dia 
trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta (31/01/1970), residente e domiciliada 
Rua Guiena, 188, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro José da 
Silva e de Isabel Maria da Conceição Silva.

DENIS BATISTA DO RAMO, estado civil divorciado, profissão supervisor de vendas, 
nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e oito (26/02/1988), residente e domiciliado Rua 
Chamocos, 93, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Cosme 
do Ramo e de Elizete Batista dos Santos Ramo. ROBERTA ASCENÇÃO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista de suporte técnico, nascida no Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.032-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (05/01/1993), residente e domi-
ciliada Rua Professor Brito Machado, 152, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson 
Balthazar da Silva e de Dina Rosaria Ascenção da Silva.

CLODOALDO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e 
setenta e três (21/07/1973), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 47, Vila Ver-
de, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marilene Oliveira da Silva. ELIANE NUNES 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Guaraniaçú, Estado 
do Paraná (CN:LV-A-013,FLS.084V-DISTRITO DE IBEMA/PR, Guaraniaçú, PR no dia 
quatro de junho de mil novecentos e oitenta e um (04/06/1981), residente e domiciliada 
Rua Planta da Sorte, 47, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raul Nunes 
da Silva e de Maria Joana da Silva.

JEAN MOTA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido neste Distrito 
(CN:LV-A-261,FLS.242-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de 
mil novecentos e noventa e seis (19/10/1996), residente e domiciliado Rua Camutanga, 
45, bloco 02, apartamento 23-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fran-
cisco José Carneiro da Costa e de Maria Ana Mota da Costa. ANA CAROLINA SENA 
ARAUJO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV-A 098,FLS.154-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quin-
ze de maio de mil novecentos e noventa e oito (15/05/1998), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 461, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Irlan Ferreira Araujo e de Denise de Araujo Sena.

CARLOS JHEFERSON NOVAIS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
manutenção, nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV A031,FLS.248-FERRA-
DAS/ITABUNA/BA), Itabuna, BA no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e 
noventa e nove (31/01/1999), residente e domiciliado Rua Mambaí, 68, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Messias Santos e de Isabel Silva de 
Novais. TALITA PEREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
neste Distrito (CN:LV-A-120,FLS.152V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (25/12/1989), residente e 
domiciliada Rua Mambaí, 68, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edna 
Pereira de Lima.

IZABELA RUZENE DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida no Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.004V-CONSO-
LAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/04/1989), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 507, bloco A, aparta-
mento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Sabino de Souza e de Janete Ruzene. ANA PAULA ALVES DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Carapicuiba, neste Estado, Carapicui-
ba, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta (19/10/1980), residente 
e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 507, bloco A, apartamento 12, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlinio Felipe da Silva e 
de Creuza Alves da Silva.

CRISTIANO GOMES GALVÃO, estado civil solteiro, profissão assistente administrati-
vo de vendas, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV A-012,FLS.064-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta 
(01/06/1980), residente e domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 341, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Soares Galvão e de Anedina Gomes Gal-
vão. NADJA CALANNA CORRÊA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida no 
Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A-038,FLS.015 PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa (26/05/1990), residente e domiciliada 
Rua Padre Antão Jorge, 341, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Wanderlei Aparecido Sanches Corrêa e de Sarina Tatsuko Calanna Corrêa.

SIDNEI DELFINO LISBOA, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nas-
cido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e oitenta 
e quatro (03/05/1984), residente e domiciliado Rua Almino Afonso, 351, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José da Silva Lisboa Filho e de Maria Aparecida 
Delfino Lisboa. LUCIENE DE OLIVEIRA BEZERRA FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar juridico, nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/087.
FLS.018V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos 
e noventa e um (27/06/1991), residente e domiciliada Rua Almino Afonso, 371, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Ferreira e de Cilene de Oliveira 
Bezerra Ferreira.

CÍCERO ALVES RAMALHO, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em 
Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.200 CANGAÍBA/SP), Feira de 
Santana, BA no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e sessenta (26/06/1960), 
residente e domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 537, Cidade Líder, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de José Ramalho e de Luiza Pereira Alves. MARIA LUCIA DE 
LIMA CARDOSO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Ilhéus, Estado 
da Bahia, Ilhéus, BA no dia quatorze de março de mil novecentos e cinquenta e sete 
(14/03/1957), residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 537, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Lima Cardoso e de Odete Maria 
de Lima.

JANDERSON RODRIGUES DOS REIS, estado civil solteiro, profissão torneiro mecâni-
co, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/436.FLS.138-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e no-
venta e seis (24/07/1996), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 930, casa 03, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Domingos dos Reis e de 
Sineria Rodrigues Souto dos Santos. CAROLINE CARDOSO DOS SANTOS, estado ci-
vil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/304.FLS.298 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e noventa e 
oito (09/03/1998), residente e domiciliada Rua José Canavas, 20, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Francisco Cardoso dos 
Santos e de Célia Cristina de Oliveira dos Santos.

VICTOR HEINRICK CAETANI BRITO, estado civil solteiro, profissão assistente contábil, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 301,FLS.267V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (23/02/1998), residente 
e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 08, casa B, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alex Sandro Brito da Silva e de Daniela Silva Caetani. BEATRIZ TAVA-
RES DE LIRA, estado civil solteira, profissão técnica em saúde bucal, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV-A-152,FLS.162 2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e nove (30/06/1999), 
residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, 08, casa B, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivino Tavares de Lira e de Adriana Cicera da Silva Lira.

GUILHERME SANTOS BAPTISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/254.FLS.224V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e seis (16/07/1996), residente e domi-
ciliado Rua Juciri, 80, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Vanderlei Baptista de Souza e de Maria Dolores dos Santos. KARINA 
DE ALMEIDA GEORGINA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/203.FLS.105 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de março de mil novecentos e noventa e oito (11/03/1998), residente e domiciliada 
Rua Juciri, 80, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Oldair Georgino e de Cristiane Batista de Almeida.

ANTONIO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.275-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e quatro (30/05/1974), residente 
e domiciliado Rua Monsueto Campos de Meneses, 55, casa 01, quadra F, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de 
Sousa e de Maria Julião Brasil. VALDINA BARBOSA DE SOUZA, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Barra, Estado da Bahia, Barra, BA no dia 
onze de maio de mil novecentos e sessenta e três (11/05/1963), residente e domiciliada 
Rua Fraternidade, 672, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Lino Barbosa e de Maria de Lourdes de Souza.

DAVID WANDERLEY DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-170,FLS.018-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de julho de mil novecentos e setenta e três (31/07/1973), residente e 
domiciliado Rua Guaraxaim, 123, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Chaib de Castro e de Lindamir Wanderley. LUCILENE 
SOLER RAMIREZ, estado civil solteira, profissão assistente fiscal, nascida no Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 176,FLS.155V-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta e sete (29/11/1977), 
residente e domiciliada Rua Guaraxaim, 123, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Matias Soler Ramirez e de Clelia Portella Soler.

SÉRGIO ALVES DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/197.FLS.084V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (12/09/1975), residente e domiciliado Rua Vitor Espinos, 02, Jardim Jordão, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonçalves dos Santos e de Zenalha Hilária da 
Silva Santos. MARIA MAGNOLIA PEREIRA DE CARVALHO, estado civil divorciada, 
profissão assistente social, nascida em Ibotirama, Estado da Bahia, Ibotirama, BA no 
dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e dois (27/03/1972), residente e 
domiciliada Rua Vitor Espinos, 02, Jardim Jordão, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria Gorete Pereira Neves.

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: FABRICIO MOREIRA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, profis-
são T. I, estado civil solteiro, nascido em Salvador - BA, no dia (30/01/1983), residente e 
domiciliado em São Paulo SP, filho de Marivaldo Cerqueira de Santana e de Conceição 
Maria Moreira de Santana. A pretendente: ANA PAULA MILAN AVERSO, de naciona-
lidade brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, nascida em São Caetano do 
Sul - SP, no dia (02/03/1984), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha 
de Jair Averso e de Edna Milan Averso.

O pretendente: CASSIO VIEIRA SAEZ, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário 
público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/01/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio Saez e de Lucimara Vieira 
Luongo Saez. A pretendente: BRUNA DE MELO SILVA FERRARESI, de nacionalidade 
brasileira, profissão supervisor de departamento pessoal, estado civil solteira, nascida 
em Telêmaco Borba - PR, no dia (03/01/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sergio Ferraresi e de Berenice de Melo Silva Ferraresi.

O pretendente: LEANDRO LOPES MUNHOZ, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/08/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wanderley Munhoz 
e de Meire de Fatima Lopes Garcia Munhoz. A pretendente: FERNANDA RORATO, 
de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em 
Goioerê - PR, no dia (14/08/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Célio Rorato e de Cleusa Maria Pintor Rorato.

O pretendente: LUIS GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/09/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raul Figueiredo 
Baptista de Almeida e de Marildes Pereira de Almeida. A pretendente: VANESSA LEITE 
CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, profissão bióloga, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (04/06/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Leite Cavalcanti e de Maria da Paz de Lima Cavalcanti.

O pretendente: GUILHERME PORTO SEBASTIÃO, de nacionalidade brasileira, profis-
são publicitário / marketing, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
no dia (31/05/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Dercio de Jesus Sebastião e de Marina Teles Porto Sebastião. A pretendente: CAMILA 
SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária / marketing, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/01/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Itamar Jorge de Oliveira e de Edilene Souza 
Santos Oliveira.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS PRECETTI, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/01/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Othelo Precetti e de Elisabete 
dos Santos Precetti. A pretendente: BRUNA BRESCIANI PARPINELLI, de nacionalidade 
brasileira, profissão propagandista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (01/12/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ailton 
Parpinelli e de Maria Cecilia Russo Bresciani Parpinelli.

O pretendente: SEBASTIAN MUÑOZ, de nacionalidade argentina, profissão autônomo, 
estado civil viúvo, nascido na Argentina, no dia (24/06/1975), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cesar Osvaldo Muñoz e de Laura Elvira 
Neri de Muñoz. A pretendente: MICHELLE LOURENÇO MIRANDA, de nacionalidade 
brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em Santo André - SP, no dia 
(29/12/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge 
Correia Miranda e de Madalena Miranda.

O pretendente: DIEGO DO NASCIMENTO DOURADO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão vendedor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/11/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elson Deus Dourado 
e de Natanice Lúcio do Nascimento Dourado. A pretendente: LARISSA RODRIGUES 
FREITAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado 
civil solteira, nascida cm São Paulo - SP, no dia (23/04/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Robson Freitas da Silva e de Angela Rodrigues 
Freitas da Silva.

O pretendente: GEORGE ANDRÉ ALVIM DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - 
SP, no dia (14/06/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Francisco Rodrigues de Souza e de Salete Alvim de Souza. A pretendente: ISABEL 
CRISTINA MEDEIROS DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/12/1970), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Medeiros Dias e de Edméa Clara 
Giordano Medeiros.

O pretendente: WINDENBERG LUIZ FRANCISCO GOMES, de nacionalidade brasileira, 
profissão maitre, estado civil divorciado, nascido em Recife - PE, no dia (11/01/1977), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Welliton Francisco 
Gomes e de Mariluze Josefa da Silva. A pretendente: ALVENICE MOREIRA SERTÃO, 
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em 
Votorantim - SP, no dia (23/12/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Aristides Meira Sertão e de Nadir Moreira Sertão.

O pretendente: JONES BERNARDO ALVES SOUSA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/04/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose da Costa Sousa 
e de Marizete da Costa Souza. A pretendente: ANGELICA NUNES DA COSTA, de na-
cionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (24/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Paulo Roberto da Costa e de Maria da Penha Nunes da Costa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3043-4171

A vaca, o vampiro 
e o Pinóquio

O Estado brasileiro 
jamais deixou de 
ser considerado por 
parcela significativa 
da elite política “cosa 
nostra”

No momento em que o 
Brasil entra de corpo 
e alma na folia carna-

valesca, vêm à mente três 
seres que resumem o reper-
tório de conceitos, mazelas 
e problemas que devastam 
as esferas da gestão, da 
política e da economia. São 
eles: a vaca, o vampiro e o 
Pinóquio. A vaca é a Grande 
Mãe, a deusa que, para o ho-
mem primitivo, se repartia 
nos rios, nas árvores, nos 
fenômenos naturais e que, 
entre nós, assume também 
a posição de entidade que 
encobre, abriga, defende, 
acalenta, aconchega.  

A vaca é o próprio Esta-
do, que acaba oferecendo 
suas tetas para milhares de 
brasileiros sugarem o leite. 
Muitos até que merecem, 
pois são exemplos de bons 
profissionais. Bolsonaro 
tenta cortar o acesso dos 
políticos às tetas do bovino, 
mas a lei de São Francisco 
é mais forte. O Estado 
brasileiro jamais deixou de 
ser considerado por parcela 
significativa da elite política 
“cosa nostra”, núcleo do 
domínio da Grande Famí-
lia, dos donos do poder, 
que cultivam o filhotismo, 
o nepotismo e o familismo, 
transformando a função pú-
blica em patrimônio pessoal. 

O país ainda é capenga 
em matéria de gestão do 
Estado, cujos pilares repou-
sam em critérios de mérito, 
racionalidade, controles, 
transparência, qualidade de 
serviços e descentralização. 
São milhões de servidores 
públicos – mais de 10 mi-
lhões - nas três instâncias 
federativas.  A mamãeza-
da, que, segundo Antônio 
Houaiss, é o “descaso ou 
conivência dos respon-
sáveis que dão cobertura 
a subordinados, em caso 
de imoralidade no serviço 
público”, constitui a base 
da muralha que esconde 
desvios e atos ilícitos, parte 
dos quais apareceu na mesa 
da Lava Jato. 

Eliminar essa chupeta 
com os instrumentos da 
modernização do Estado, 
implicando nova metodo-
logia para composição dos 
quadros públicos, é desafio 
permanente dos governos. 
Não adianta apenas fun-
dir ou enxugar estruturas 

sem que esse gesto leve 
a um profundo corte nos 
10% do PIB consumidos 
na administração pública. 
A vaca precisa evitar que 
bezerros estranhos invadam 
seu curral.

O segundo ente a ser eli-
minado é o vampiro. O suga-
dor de sangue só aparece na 
calada da noite, quando a es-
curidão profunda invade os 
espaços. O país, de norte a 
sul, é povoado de vampiros. 
São encontros na surdina 
para conluios, emboscadas, 
negociatas, tramoias contra 
o Estado. E assim o sangue 
da Nação é sugado. A receita 
para eliminar a vampiragem 
é única: raio de sol. Maços 
de alho e crucifixos não são 
suficientes para afugen-
tar vampiros. Com luz na 
cara, eles correm para suas 
tumbas e caixões, não se 
aventurando a arreganhar 
os dentes. Em suma, escan-
carar as administrações. Dar 
transparência aos atos. 

Por último, resta cortar o 
enorme nariz de Pinóquio, 
o boneco que domina os 
palcos da política. Pinóquio 
é a encarnação do Estado-
-Espetáculo. Da autoglorifi-
cação e também da mentira. 
Essa concepção deriva do 
conceito de política como 
teatro. Remonta aos tempos 
antigos, mas ganhou força a 
partir dos meados do século 
passado, com as campanhas 
políticas norte-americanas. 
Hitler recebia aulas de de-
clamação. Mussolini inflava 
seu personagem. Conside-
rava-se um perfeito ator.

No Brasil, a oratória en-
sinada pelo marketing é 
um exercício de prestidi-
gitação. O importante é a 
versão, não a verdade. E 
hoje as fake news invadem 
as redes sociais.  A palavra 
é usada para encobrir o 
pensamento, driblar a in-
tenção. Hordas de radicais, 
pagos, incluindo empresas 
especializadas em difundir 
mentiras, se expandem. A 
verdade pouco aparece em 
locuções encadeadas com 
sujeito, verbo e comple-
mento. 

O reino do Pinóquio ocupa 
todos os espaços.  Arabes-
cos, cosméticas exageradas, 
jargãos, discursos retum-
bantes e mentiras repetidas 
– esse é o dicionário usado 
por Pinóquio. O serrote para 
cortar o nariz de Pinóquio 
é a consciência. Façamos 
uso dela. 

(*) - Jornalista, é professor titular da 
USP, consultor político 

e de comunicação Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

A compra de imóveis 
é um grande desejo 
dos brasileiros em 

busca de aumentar a fonte de 
renda, mas exige uma grande 
quantidade de dinheiro - o 
que a maioria das pessoas 
não tem para aplicar. 

Com o aquecimento do 
mercado imobiliário no 
último ano, esse desejo se 
torna ainda maior. A recente 
alta chama cada vez mais 
atenção para o setor e mui-
ta gente se pergunta como 
investir em imóveis mesmo 
sem ter como comprar um. 
A boa notícia é que qualquer 
pessoa pode investir no se-
tor imobiliário sem precisar 
aplicar rios de dinheiro. Com 
pouco mais de R$ 100, você 
já pode se tornar um inves-
tidor do setor. 

Fundos imobiliários
Opção que tem atraído a 

muitos, o fundo imobiliário 
funciona como uma reunião 

Qualquer pessoa pode investir no setor imobiliário sem precisar 
aplicar rios de dinheiro.
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Internautas apoiam 
mais assentos para 
idosos em ônibus

Uma pesquisa de opinião do 
Instituto DataSenado apon-
ta que 62% dos internautas 
apoiam o aumento do núme-
ro de assentos para idosos, 
previsto em projeto do sena-
dor Carlos Viana (PSD-MG). 
O projeto altera de 10% para 
15% o percentual de assentos 
destinados a maiores de 65 anos 
em transportes coletivos públi-
cos urbanos e semi-urbanos. O 
senador Flávio Arns (Rede-PR) 
é relator da proposta.

Viana justifica o texto com 
base no aumento da média 
de idade da população, desta-
cando que o número de idosos 
teve crescimento desde 2003, 
quando o Estatuto do Idoso 
entrou em vigor. Para o sena-
dor, os idosos necessitam ter 
mais facilidades nos meios de 
transporte. "Há cada vez mais 
pessoas idosas de baixa renda 
que, em razão das conquistas 
sociais de nosso país, têm 
conseguido se mover mais 
na sociedade e, por meio da 
maior mobilidade, reduzir 
sua vulnerabilidade social", 
destaca Viana.

Realizada em janeiro pelo 
DataSenado, a enquete mos-
tra que 62% dos participantes 
concordam com o aumento do 
número de assentos destinados 
a idosos em transporte coletivo. 
Por outro lado, 33% discordam 
e 5% não responderam. A pes-
quisa teve 102 participantes e 
ficou disponível no Portal do 
DataSenado entre os dias 2 de 
janeiro e 3 de fevereiro de 2020 
(Ag.Senado).

As empresas e as ins-
tituições financeiras têm 
até esta sexta-feira (28) 
para enviar aos contri-
buintes os comprovantes 
de rendimentos referen-
tes ao ano passado. Os 
informes são usados para 
o preenchimento da decla-
ração do IRPF 2020, cujo 
prazo de entrega começa 
na segunda-feira (2). Os 
dados não precisam ser 
enviados pelos Correios. 
Os comprovantes podem 
ser mandados por e-mail, 
serem baixados na internet 
ou divulgados em apli-
cativos para dispositivos 
móveis. 

Os documentos de ren-
dimento servem para a 
Receita Federal cruzar 
informações e verificar 
se o contribuinte preen-
cheu dados errados ou 
sonegou imposto. Os do-
cumentos fornecidos pe-
los empregadores devem 
conter os valores recebi-
dos pelos contribuintes 
no ano anterior, assim 
como detalhar os valores 
descontados para a Pre-
vidência e o IR recolhido 
na fonte. Contribuições 
para a Previdência Com-
plementar da empresa e 
aportes para o plano de 
saúde coletivo devem ser 

Cartilha online sobre novo 
coronavírus

Uma universidade de medicina no Japão publicou uma 
cartilha online que explica como as pessoas podem se 
proteger do novo coronavírus.

Mitsuo Kaku, especialista em doenças infecciosas e 
professor da Universidade de Medicina e Farmácia de 
Tohoku, lidera a equipe que elaborou a cartilha. O do-
cumento oferece informações atualizadas sobre como o 
vírus se espalha e o que as pessoas podem fazer em suas 
casas para evitar contaminação.

A cartilha recomenda que apenas um membro específico 
da família seja responsável por cuidados a uma pessoa 
que esteja apresentando sintomas. Os cuidadores desig-
nados devem utilizar luvas e máscara cirúrgica, lavar as 
mãos frequentemente e medir a sua própria temperatura 
duas vezes ao dia.

As pessoas também são aconselhadas a utilizar 
pratos e talheres separados para as refeições, além 
de deixá-los de molho em desinfetante por pelo me-
nos cinco minutos antes de lavá-los. Roupas também 
devem ser deixadas de molho por pelo menos 10 
minutos em água com temperatura de 80º Celsius 
antes de serem lavadas. 

Os cômodos devem ser ventilados de 5 a 10 minutos 
a cada uma ou duas horas. Kaku disse ter esperança de 
que as pessoas que lerem a cartilha consigam diminuir 
seu risco de contrair o vírus e possam sentir-se mais 
seguras em seu dia a dia (NHK/ABr).

Como investir em 
imóveis sem comprar um
Muita gente se pergunta como fazer o dinheiro render para ter mais estabilidade financeira. 
Com a poupança em baixa, uma alternativa é começar a investir

mais simples e acessível de 
investir e conseguir ótimos 
retornos nesse mercado. A 
partir de valores bem me-
nores, é possível ter parti-
cipação em vários imóveis, 
sem precisar lidar com as 
responsabilidades de um 
proprietário. 

O investidor também conta 
com muita flexibilidade no 
investimento, já que as cotas 
podem ser negociadas na 
bolsa, com maior liquidez, 
e é possível obter isenção 
de Imposto de Renda na 
distribuição de dividendo. 
Mas por onde começar? 
Contratar uma boa gestora 
de investimentos é funda-
mental. Isso permitirá que 
você conte com o auxílio de 
profissionais especializados 
que, além de intermediar as 
operações, poderão prestar 
uma consultoria específica 
e de qualidade. 

(Fonte: Diego Siqueira, da 
TG Core Asset Management).

de investidores interessados 
no mercado de imóveis. A 
grande diferença é que eles 
se juntam para adquiri-los, 
de modo que cada partici-
pante pode comprar a quan-
tidade de cotas que desejar. 
Dessa forma, é possível 
que qualquer pessoa tenha 
participação nos resultados 
de diversos imóveis e até 
grandes empreendimentos, 

como shopping centers e 
prédios comerciais. 

Na prática, os fundos 
imobiliários contam com 
uma gestão profissional, 
que é responsável por sele-
cionar os imóveis com boas 
condições de rentabilidade 
para direcionar os recursos 
dos investidores. Assim, os 
fundos imobiliários - ou FIIs 
- são uma maneira muito 

Comprovantes para Imposto de Renda 
devem ser enviados até amanhã

Os informes são usados para o preenchimento 
da declaração do IRPF 2020.
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informados, caso existam.
Os aposentados e os pen-

sionistas do INSS podem 
pegar os comprovantes na 
internet. O documento está 
disponível na página Meu 
INSS ou no aplicativo de 
mesmo nome disponível 
para os sistemas Android 
e iOS. O segurado deve 
digitar a mesma senha 
para consultar os demais 
extratos. Caso não tenha 
senha, basta seguir os pas-
sos informados pelo site. 
Planos de saúde individuais 
e fundos de pensão também 
são obrigados a fornecer os 
comprovantes, cujos dados 
serão usados para o contri-
buinte deduzir os valores 
cobrados no Imposto de 
Renda. 

Os bancos e corretoras de-

vem informar os valores de 
todas as contas correntes e 
de todos os investimentos. 
Caso o contribuinte tenha 
conta em mais de uma 
instituição, deve obter os 
comprovantes de todas 
elas.

Caso o contribuinte não 
receba os informes no 
prazo, deve procurar o 
setor de RH da empresa 
ou o gerente da instituição 
financeira. Se o atraso per-
sistir, a Receita pode ser 
acionada. Se não receber 
os dados certos antes de 30 
de abril, o contribuinte não 
deve perder o prazo e ser 
multado. É possível enviar 
uma versão preliminar da 
declaração e depois fazer 
uma declaração retificado-
ra (ABr).

A Comissão Europeia disse 
que o novo coronavírus já 
afeta a economia europeia, 
especificamente devido 
à influência da China nos 
mercados da região, mas 
adiantou não ser ainda pos-
sível fazer uma "previsão 
séria" sobre esse impacto. 
"Os acontecimentos re-
centes apontam para uma 
materialização parcial desse 
risco, por isso teremos um 
impacto, tendo em conta que 
a China representa 18% do 
PIB mundial, mas ainda não 
é possível fazer uma previsão 
séria", declarou o comissário 
europeu da Economia, Paolo 
Gentiloni, conferência de 
imprensa em Bruxelas.

Discursando na apresen-

Comissário europeu da Economia, 
Paolo Gentiloni.
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Novo coronavírus afeta economia europeia
"A única certeza que temos 

é de que vamos ter impacto 
econômico" do coronavírus 
na economia europeia e 
"existe alguma preocupação" 
relativamente a isso, admitiu 
Paolo Gentiloni, ao admitir 
que: "Quantificar isso com 
previsões não é algo que 
vamos fazer para já".

As bolsas europeias estão 
operando no vermelho, pres-
sionadas pelo surto da doen-
ça, com as suas consequên-
cias econômicas dominando 
a atenção dos investidores. 
Com o surto do coronavírus, 
os investidores têm cada 
vez mais depositado os seus 
ativos em ouro, em uma ten-
tativa de evitar exposição a 
ativos de risco (ABr).

tação do pacote de inverno 
da Comissão Europeia do 
semestre europeu, que inclui 
análises macroeconômicas 
dos 27 Estados-membros 
da União Europeia (UE), 

Gentiloni disse que o surto 
do Covid-19 "está evoluindo 
dia após dia", e está sendo 
monitorado pelos serviços 
técnicos de Economia do 
executivo do bloco.



Atuar como pessoa jurídica

Matéria de capa
jcomp/Freepick
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MAis de 24 Milhões de brAsileiros já 
trAbAlhAM por contA própriA

No primeiro trimestre de 2019, o número de pessoas que decidiram trabalhar por 
conta própria atingiu um dos maiores índices dos últimos quatro anos, segundo o 
IBGE. Já são quase 24 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada. 

“Ao abrir 
uma empresa, 

os profissionais 
passam ter que 

emitir notas 
fiscais e arcar 
com os custos 

da empresa, 
que incluem a 

contratação de 
um contador, 

pagamento 
de tributos e 

previdência 
privada, entre 

diversas 
outras funções 

burocráticas. 

Uma pesquisa feita pelo International Workplace 
Group (IWG) em 2018 apontou que 83% dos 
entrevistados acreditam que a flexibilidade da 

jornada é um argumento decisivo na hora de escolher 
uma proposta de emprego. 

Isso significa que as empresas têm se adaptado cada 
vez mais a esse cenário, apostando na contratação de 
PJs para diminuir os custos da folha de pagamento e 
atrair talentos. Para os profissionais, essa é uma opção 
de ganhar qualidade de vida e de quebra incrementar a 
renda, já que fica mais fácil prestar serviços para mais 
de uma empresa ao mesmo tempo e até mesmo para 
organizações situadas fora do Brasil. 

Graças aos avanços tecnológicos que impulsionam a 
produtividade dos profissionais, quem trabalha com 
marketing digital, e-sports, tecnologia da informação, 
tradução e até mesmo saúde, entre inúmeras outras 
áreas, também está mais propenso a atuar como pes-
soa jurídica, prestando serviços de forma autônoma. 

No entanto, ao abrir uma empresa, esses profissionais 
passam ter que emitir notas fiscais e arcar com os custos 
da empresa, que incluem a contratação de um contador, 

pagamento de tributos e previdência privada, entre di-
versas outras funções burocráticas. 

Tudo isso em um dos países em que cidadãos e empre-
sários mais gastam tempo para calcular e pagar impostos 
(para uma empresa de médio porte, por exemplo, o 
número chega a 1.958 horas por ano, em média). Esses 
desafios podem gerar algumas inseguranças e tomam 
um tempo precioso do profissional, que por sua vez abre 
mão de parte de suas horas de trabalho para lidar com 
questões administrativas. 

Tiago Santos e Maurício Carvalho, ambos engenhei-
ros de software, enfrentaram todos esses problemas 
durante anos, enquanto prestavam serviços para 
empresas do exterior. Em um primeiro momento, 
o que mais os incomodava era lentidão dos bancos 
tradicionais e taxas de câmbio abusivas na hora de 
receber pagamentos em moeda estrangeira. Essa dor 
compartilhada fez com que os dois se unissem para 
criar uma solução. 

Assim surgiu a Husky, que se encarrega de tarefas bu-
rocráticas para que PJs possam se concentrar em suas 
carreiras. A princípio dedicada a prestar um serviço de 
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câmbio ágil sob taxas justas, que já movimentou mais 
de R﹩ 120 milhões, hoje a empresa também reúne con-
tabilidade e conta digital, tudo em uma só plataforma. 
O nome deriva da raça de 
cães siberianos especializa-
da em resgatar vítimas de 
nevascas. 

"Escolhemos esse nome 
porque nosso propósito 
é resgatar e cuidar dos 
profissionais que estão en-
frentando as dificuldades 
do cenário de negócios 
brasileiro, que é complexo 
e burocrático", afirma Mau-
rício Carvalho, cofundador 
e CTO da Husky. Coerente 
com o objetivo de promover 
qualidade de vida e liber-
dade, a empresa aposta 
em uma equipe totalmen-
te enxuta e remota, que 
hoje atende mais de 3500 
clientes. 

A startup remunera seu 
time de forma competiti-
va: apesar de contar com 
uma equipe de menos de 
10 pessoas, paga salários capazes de fazer frente aos 
principais players de tecnologia brasileiros. Somados à 
gestão horizontal e à importância que a empresa dá ao 
bem estar de seus colaboradores, os salários competitivos 
ajudam a Husky a recrutar os melhores desenvolvedores 
do mercado. 

"Além de lidar com dados e funcionalidades muito 
importantes e sensíveis, todos os nossos colaboradores 
atendem a chamados e atuam no suporte aos clientes. Nós 
valorizamos a qualidade, acima da quantidade", explica 
Tiago Santos, cofundador e CEO da Husky. A estratégia 
é bastante assertiva: à medida em que cresce o número 
de clientes na plataforma, o número de chamados e 
reclamações só cai, feito que só foi possível devido ao 
foco da empresa em resolver a raiz dos problemas, em 
vez de tratar caso a caso. 

Com isso, a empresa conquistou um NPS (Net Pro-
moter Score), métrica que avalia a lealdade da base 
de clientes, de 81, sendo 100 a nota máxima - muito 
acima da média para serviços bancários, que fica em 
cerca de 32. Confira mais informações em (https://
husky.io/). 
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Coronavírus e os efeitos 
indesejados no Brasil

Os efeitos danosos do 
surto do Coronavírus 
que atingem a China e 
chegam agora à Itália 
vão muito além da saúde

No Brasil já há falta de 
peças para a montagem 
de produtos, e eventual 

queda nas exportações de com-
modities para a China é algo 
que está em aberto no cenário 
econômico. Não há como negar 
que a crise afetará o PIB chinês 
com repercussões globais.

A resignação sul-americana e 
brasileira em abrir mão da in-
dustrialização de investimentos 
em tecnologia e a fácil concen-
tração na exportação de soja, 
carne e minérios demonstrou-
-se equivocada, e o surto da 
doença é só um sinal de nossa 
vulnerabilidade. Ainda que em 
termos globais o Brasil exporte 
mais do que importe para a Chi-
na, a concentração de riqueza 
no agronegócio produziu um 
país manco socialmente e de 
perspectivas sombrias para o 
resto da população.

Hoje são 41% de trabalhadores 
informais que não tem a menor 
condição econômica e educa-
cional de planejar aposentadoria 
ou estabelecer qualquer plano 

de longo prazo. Assim nossa 
previdência quebrará em pouco 
tempo. Mas não é só. Há caos 
nas relações sociais; hoje, casa-
mentos e projetos de vida são 
tão efêmeros como um trabalho 
intermediado por aplicativo.

Desemprego, divórcios, crian-
ças sem pensão alimentícia e au-
mento do exército de criminosos 
são as consequências urbanas da 
certeza de que não se consegue 
vencer dentro das regras do jogo. 
E se não se consegue vencer 
dentro do Estado Democrático 
de Direito despreza-se este.

O Brasil está perdendo um 
tempo valioso perdido em 
discussões ideológicas vazias, 
desprezando o potencial de 
sua juventude e dependente 
de um mercado global que 
dividiu o mundo em quem tem 
empregos, quem tem patentes 
e royalties, os que produzem 
alimentos e os que nada tem.

Esse quadro não interessa 
mais, como indicam Trump e o 
Brexit quando se fecham para 
garantir seus interesses.

Não podemos mais ficar 
reféns desta perversa lógica 
econômica global.

(*) - Advogado, é Mestre em Direitos 
Fundamentais com MBA em Relações 

Internacionais pela FGV-SP.

Antonio Carlos Lopes (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
1126270-58.2014.8.26.0100 (USUC 1583)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de 
Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro  Central Cível, da Comarca 
de SP, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.Faz saber a(o)(s) Anizio Monteiro Alves, Marina 
Cadó Monteiro Alves, Nilza Ferreira Cabral, Irineu de Jesus Moraes, Maria Lucia Lima Moraes, 
Norberto Moia Pedrosa, Leda de Alcantara Ribeiro Pedrosa, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Deivis Bini ajuizou ação de Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Avenida Rubens Fraga de Toledo Arruda, nº 345 41º Subdistrito de Cangaíba - 
São Paulo SP, com área de 167,38 m², contribuinte nº 110.097.0048-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei Edital de Citação - Prazo 20 Dias. Proc. 1114603-75.2014.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho 

Barbosa Filho, Juíz de Direito da 41ªVC do Foro da Capital, Faz saber aos Correus Loja 
Number One Multimarcas Corresponde aos Boxes HC1-02 E HD2-14, que ADIDAS AG E 
OUTROS ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, 
para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0004979-41.2019.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Paulo Alexandre Ayres de Camargo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) JV Garden Transportes Ltda (Antiga Jv Garden com. de Flores 
Ltda.EPP), CNPJ 09.423.508/0001-77, Av. Lucas Nogueira Garcez, 1199, Jardim Esperança, CEP 
12324-000, Jacarei – SP, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 115.224,16, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 13 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1017206-79.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber ao réu Jose Reinaldo Jordão Segura, RG Nº 7.619.106-0, CPF/MF 
Nº 691.865.298-20 e a corré Valeriana Soares Segura, RG Nº 4.973.594-9, CPF/MF Nº 303.635. 
948-68 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança no valor 
de R$ 4.859,72. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11,12,26 e 27, da 
Quadra AH, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera 
De Santa Cristina XIII ). Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009002-06. 2019.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Akemi Okoda 
Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Lopes de Souza, RG Nº 33269608X, CPF Nº 
330.537.948-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana, objetivando o pagamento do débito de R$7.066,29. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$7.066,29 (setembro/2019),devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1128090-78. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Privilégio Artes Gráficas Ltda, CNPJ Nº 66.020.702/0001-45, repre 
sentada pelos seus sócios Marcia Maria Lopes Ribeiro, Nacionalidade Brasileira, CPF:261.816.138 
-62, RG/RNE: 18371930X – SP e Vanderlucio Porto Ribeiro, Nacionalidade Brasileira, CPF: 090. 
441.938-05, RG/RNE:170536087-SP, que RT Distribuidora Nacional Papeis e Suprim. Ltda, ajuizou 
– lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 103.566,85, referente as duplicatas 
vencidas e não pagas. Fica o Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo 
de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para 
satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do 
pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo 
para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá 
requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Decorrido o prazo para 
oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 6 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003028-94. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi 
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Nelson Rodrigues, CPF 092.414.248-00, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e Fomento 
Comrecial S/A, objetivando a quantia de R$ 59.031,40, referente ao crédito representado pelo 
instrumento de confissão de dívida firmado com o autor e não cumprido. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague o débito exequendo, sob pena de ser penhorados tantos bens quanto bastem para satisfação 
da dívida, nos termos do art. 830 § 3º,do CPC. No caso de integral pagamento no prazo de (3) dias, 
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, do CPC). No prazo de 15 (quinze dias), a 
contar do prazo do edital, poderá oferecer embargos à execução, podendo reconhecer o crédito do 
exequente e pagar 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, podendo 
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês(art. 916, CPC).Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 10.04.2019.

01 - Data, Hora e Local: Aos 10.04.2019, às 11 horas, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 
131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova 
Conceição, São Paulo/SP. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento ao artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, 
estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães 
Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem 
do Dia: Deliberar sob (I) renúncia da Sra. Ângela Annes Guimarães ao cargo de Diretora Executiva, cuja carta de 
renúncia foi entregue à Companhia e se encontra arquivada na sede da Companhia; (II) eleição de novos membros para 
composição da Diretoria. 05 - Deliberações: Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros 
do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o que 
segue: (i) tomaram ciência acerca do pedido de renúncia apresentado pela Sra. Ângela Annes Guimarães ao cargo 
de Diretora sem designação específi ca da Companhia, que terá efi cácia a partir da data de homologação pelo Banco 
Central deste ato societário, agradecendo a Sra. Ângela Annes Guimarães por sua contribuição à Companhia como 
Diretora; (ii) Eleger para compor a Diretoria, para o cargo de Diretor sem designação especifi ca: Sr. Aydes Batista 
Marques Junior, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, RG 10.076.677-3, SSP/RJ 
e CPF/MF 006.650.847-90; e Sr. Rodrigo Battella Gotlib, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado 
em São Paulo/SP, RG MG 4.035.517, SSP/SP e CPF/MF 758 079 806-97, todos com endereço comercial na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, 
Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP,  com prazo de mandato até a RCA que suceder a AGO do ano 
de 2021. Os eleitos acima nomeados e qualifi cados declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob 
os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema 
Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade 
e declararam, ainda, que preenchem as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122, 
de 2.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na 
sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos, somente após a homologação da presente 
eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura dos termos de posse em livro próprio. Em razão da eleição 
dos Diretores acima mencionados, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: I – Diretor 
Executivo Geral: Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, RG 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF 002.975.098-96; II - Diretor Executivo Vice-Presidente: Marcio Alaor de 
Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG M-1.168.085, SSP/
MG, CPF/MF nº 299.046.336-49; III – Diretor Executivo: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da 
computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 20775312, SSP/SP e CPF/MF 275.484.158-00; IV- Diretor de 
Relações com Investidores: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG MG-117.32642, SSP/MG, CPF/MF 076.934.666-90; V- Diretores sem 
Designação Específi ca: Amanda Ituassu Araujo, brasileira, casada,  jornalista, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP, RG MG8765475, SSP/MG e CPF/MF 027.936.436-96; Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel 
em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG RG. 9.374.260-5, SSP/SP e CPF/MF 113.930.868-88; 
Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 17.690.111-5-
SSP/SP e CPF/MF 181.376.198-10; Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada 
em São Paulo/SP, OAB/SP 107.343, RG 16.837.826-7/SSP/SP e CPF/MF 149.211.868-04; Aydes Batista Marques 
Junior, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, RG 10.076.677-3, SSP/RJ e CPF/MF 
006.650.847-90; e Sr. Rodrigo Battella Gotlib, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, RG MG 4.035.517, SSP/SP e CPF/MF 758 079 806-97, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; 
Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP, e com prazo de mandato até a RCA que suceder a AGO do ano de 2021. 06 - Aprovação: 
Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada 
mais a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em 
forma de sumário, que foi aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 10.04.2019. Ângela Annes Guimarães, Regina Annes 
Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. Flavio 
Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. 
JUCESP 310.233/19-7 em 07.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSé RODRIGO SAnTOS DE MELO, profissão: trançador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonio Taveira de Melo e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: JOSIAnE CRISTInE MAxIMO, profissão: téc-
nica de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Maximo 
e de Maria Aparecida Moises.

O pretendente: PRAShAnTh KALADI, profissão: assistente de infraestrutura, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Kukatpally, Índia, data-nascimento: 09/08/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Tata Rao Kaladi e de Satyavathi Kaladi. A preten-
dente: BIAnCA SAnTAnA DO nASCIMEnTO, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Antonio de Jesus, BA, data-nascimento: 28/07/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Domingos do 
Nascimento e de Vanusa Santos Santana.

O pretendente: PAuLO ROBERTO DA SILVA AzEVEDO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 20/06/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cidelcino Pereira de Azevedo e de 
Auzeni da Silva Azevedo. A pretendente: LuCIAnA FERREIRA DA SILVA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 25/12/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Egidio da Silva 
e de Roseli Ferreira da Silva.

O pretendente: RICARDO DA SILVA SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Francisco dos Santos e de Luzia Pereira 
da Silva Santos. A pretendente: STéFAnI OLIVEIRA ALVES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Alves e de Margaret Carvalho 
de Oliveira Santos Alves.

O pretendente: GILMAR JúnIOR DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agripino José da Silva e de Antonia Josefa da Silva. 
A pretendente: GILMARA SOuzA DOS SAnTOS, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Souza dos Santos e de Maria 
de Lourdes Souza dos Santos.

O pretendente: PEDRO LuIz DOS SAnTOS CERquEIRA, profissão: aposentado, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1953, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro José dos Santos Cerqueira 
e de Luiza dos Santos Cerqueira. A pretendente: ROSy CLER BARBOSA, profissão: 
aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1959, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldemar 
Firmino Barbosa e de Esmerinda Stefanini Barbosa.

O pretendente: RuBEnS AnTOnIO DO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1961, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Paulo Nascimento Sobrinho e de 
Iria Aparecida Correia Nascimento. A pretendente: DEnISE TORRES MAIA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos de Oliveira Maia e 
de Palmira Maria de Sá Torres.

O pretendente: huMBERTO SOARES DA SILVA, profissão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Soares da Silva e de Adivina Fernandes 
Silva. A pretendente: MIChELE SOuSA DE MACEDO, profissão: auxiliar de professor, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1991, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Francisco Pio de Macedo e de Eliene Ribeiro 
de Sousa.

O pretendente: JAILSOn CARLOS DA SILVA, profissão: cobrador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 26/05/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Carlos da Silva e de Maria de Lourdes 
Ribeiro. A pretendente: VAnIA CRISTInA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves dos Santos e 
de Neusa Maria dos Santos.

O pretendente: ADAuTO AMARO DE FRAnçA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sapé, PB, data-nascimento: 27/03/1957, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Amaro de França e de Joana Batista do 
Espirito Santo. A pretendente: MARIA DE FATIMA SERAFIM, profissão: cozinheira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Calogeras, PR, data-nascimento: 21/01/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ismael Serafim e de 
Luzia Maria Serafim.

O pretendente: MARCOS VIníCIuS PInA RAMOS DA SILVA, profissão: motoboy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Ramos da Silva e de Sandra 
Carinne Pina. A pretendente: JAynE FALCOnI DOS SAnTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio dos Santos e de Catia 
Falconi da Silva.

O pretendente: KLInquE MuSSOLInI DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Giovanni Mussolini de 
Oliveira e de Gilcelia Trindade da Silva de Oliveira. A pretendente: BRunA APA-
RECIDA MEnDES DOS SAnTOS, profissão: supervisora comércio, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 28/06/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson dos Santos Silva e de 
Valdenilza Mendes de Araujo.

O pretendente: LuCAS BRITO, profissão: operador de caixa, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1996, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Doralice de Brito. A pretendente: GISELE DOS SAnTOS ALMEI-
DA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 
20/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Moreira 
de Almeida e de Luciene dos Santos Almeida.

O pretendente: DAnILO DAnIEL DA SILVA, profissão: ajudante de motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Santa Cruz do Capibaribe, PE, data-nascimento: 08/06/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Daniel Otaviano da Silva e de Josefa 
Rita da Conceição Silva. A pretendente: LILIA nASCIMEnTO CIRIACO, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Rafael Jambeiro, BA, data-nascimento: 
12/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vivaldo Santana 
Ciriaco e de Maria Nascimento Ciriaco.

O pretendente: WAShInGTOn DE SOuzA MAChADO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Souza Machado e de Nely 
Pedro Machado. A pretendente: ELISA MATILDE DE LIMA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Teofilo de Lima e de Eva 
Matilde de Lima.

O pretendente: WEBER CARLOS OLIVEIRA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos de Oliveira e de 
Venancia Oliveira da Silva. A pretendente: EVELyn DO nASCIMEnTO FOnSECA, 
profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Marcos Aparecido Fonseca 
e de Raquel do Nascimento Fonseca.

O pretendente: WELDER TELES DE SOuSA, profissão: carregador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos José de Sousa e de Raimunda Tania Teles 
Penezio. A pretendente: GABRIELA DE MORAIS LIMA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos da Silva Lima e de 
Maria José dos Anjos de Morais.

O pretendente: JOhnny nunES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1998, residente e 
domiciliado nesta Capital, 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 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim de Sá e de Edna Martins.

O pretendente: RhuAn CARLOS PEREIRA DE SOuzA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos de Sousa e de Roseli Pe-
reira de Souza. A pretendente: LARISSA FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elisio Fernandes dos Santos Junior 
e de Leticia da Silva Ferreira.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/2000, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pinheiro da Silva Filho e de Marlene de 
Cristo Pereira. A pretendente: GISELLE FRAnCISCA IAChSTET, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Iachstet e de Venina 
Francisca do Amaral Iachstet.

O pretendente: yGOR AuGuSTO BELIzÁRIO DIAS, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jean Carlos Dias e de Claudenice 
Belizário Dias. A pretendente: ERICA TAInÁ FERnAnDES SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dilson Santos Silva e de Maria 
Elismar Fernandes Silva.

O pretendente: RuAn SILVA PRADO PEREIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Prado Pereira e de Vanilda da Silva. A 
pretendente: RAFAELA DE OLIVEIRA MOREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Alves Moreira e de Aliete Emidio de Oliveira.

O pretendente: JuLIO nOGuEIRA WERnECK, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Werneck e de Ilda Maria Nogueira Werneck. 
A pretendente: SAMAnTA nASCIMEnTO, profissão: secretária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Delcizo Nascimento e de Walquiria Nascimento.

O pretendente: DIEGO FERREIRA BEnEDITO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Eufrasio Benedito e de Luciana Ferreira 
da Silva. A pretendente: ESThER ROSA LIMA DA SILVA, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis de Lima da Silva e 
de Leila Rosa Lima da Silva.

O pretendente: RAIMunDO ARAúJO LIMA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Riachão do Jacuípe, BA, data-nascimento: 26/04/1969, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Belmiro Lima e de Jaci 
Araújo Lima. A pretendente: IzABEL BATISTA DE OLIVEIRA, profissão: cuidadora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Serra Preta, BA, data-nascimento: 09/12/1985, 
residente e domiciliada em Serra Preta, BA, filha de João Rodrigues de Oliveira e de 
Jovita Batista de Oliveira.

O pretendente: ÁLISSOn hEnRIquE DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvaro de Oliveira e de Fabiana Cristina 
Santos de França. A pretendente: JOyCE ELLEn DE ALMEIDA JORGE, profissão: 
recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everson Pereira 
Jorge e de Janaina de Almeida.

O pretendente: WALLACE AnDERSOn DA SILVA DAnTAS, profissão: açougueiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Jesus Dantas e de 
Vaneide Natividade da Silva. A pretendente: CAMILA CARLA REIS, profissão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Reis e de 
Maria Francisca Reis.

O pretendente: DOMInGOS RIBEIRO DOMInGuES, profissão: comerciante, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Patrício Domingues e de Dolores 
Ribeiro Domingues. A pretendente: LEILIAnE BARBOSA LIMA, profissão: comercian-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 07/04/1986, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Bartolomeu Vieira Lima e de Gildete 
Barbosa Pires.

O pretendente: RODRIGO SILVA SAnTOS SAMPAIO, profissão: auxiliar de mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 07/07/1992, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João de Deus Sampaio e de Maridalva de 
Souza Santos Sampaio. A pretendente: ROzInA DE SOuzA FuGuEIRÊIDO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Andorinha, BA, data-nascimento: 05/02/1990, 
residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Jozinete de Souza Figueiredo.

O pretendente: SChAyDER ARAuJO DA FOnSECA FERREIRA, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/01/1996, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Sergio da Fonseca Ferreira 
e de Maria Solange Araujo da Silva. A pretendente: CRISTIAnE FERRAz DE CAMPOS, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Fernando 
Ferraz de Campos e de Clautides Alves Ferraz de Campos.

O pretendente: nILTOn nASCIMEnTO ARAúJO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 10/01/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilo Araújo e de Clemencia Maria 
Nascimento Araújo. A pretendente: VALDEnI FERREIRA BATISTA, profissão: domésti-
ca, estado civil: divorciada, naturalidade: Mata Verde, MG, data-nascimento: 08/10/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Derneval Ferreira Lemos e 
de Maria de Lourdes Batista Mares.

O pretendente: KAuÊ DOS REIS GASPAR DE SOuzA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Sebastião, SP, data-nascimento: 29/12/1995, residente 
e domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, filho de Geraldo Gaspar de Souza e de Laurinda 
Soares dos Reis. A pretendente: FRAnCIS ORIDE, profissão: atendente, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Artur Katushi Oride e de Claudete de 
Oliveira Oride.

O pretendente: hOéLTOn DE LIMA SAMPAIO, profissão: balconista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Sampaio e de Iraci de 
Lima Silva. A pretendente: DEnISE DOS SAnTOS GARCIA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/09/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Antonio Garcia e de Josefina 
dos Santos Garcia.

O pretendente: DEIVISOn hEnRIquE LIMA GOnçALVES DE quEIROz, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/10/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Antonio 
Gonçalves de Queizoz e de Flavia Roberta de Lima. A pretendente: KEThELIn APA-
RECIDA MuquEM PEREIRA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Flaviano Marco Pereira e de Cristina Aparecida Muquem.

O pretendente: MAyCOn KEyCOn GOMES DA SILVA, profissão: analista fiscal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 22/11/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva e de Evanildes 
Gomes da Rocha Silva. A pretendente: ISABEL MOnIquE GOMES COSTA, profissão: 
analista de contabilidade, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, 
data-nascimento: 22/05/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José 
Francisco Monteiro Costa e de Geralda Gomes da Silva Costa.

O pretendente: hELIO CELSO BARBOSA DA SILVA, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Barbosa da Silva e de Maria 
de Fatima Lima da Silva. A pretendente: AnDREIA RODRIGuES DE SOuSA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Jordânia, MG, data-nascimento: 23/07/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amarantino Vieira de Sousa 
e de Marilene Rodrigues dos Santos.

O pretendente: PhILLIP ESPERAnçA TAVARES, profissão: promotor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre da Silva Tavares e de 
Zilda Esperença. A pretendente: LíVIA DA COSTA SAnTAnA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 23/07/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira Santana e de 
Janieide Francisca da Costa Santana.

O pretendente: ISAC DE SOuzA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Eufrosina de Souza da Silva. A 
pretendente: ROSELy DOS SAnTOS SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 31/12/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Bezerra da Silva e de Maria José dos Santos Silva.

O pretendente: DAnIEL PEREIRA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Quinta do Sol, PR, data-nascimento: 08/12/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Pereira da Silva e de Maria Paiva da Silva. A preten-
dente: IVAnIR SOuzA AzEVEDO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Pereira de Azevedo e de Januaria Souza Azevedo.

O pretendente: RAFAEL DuARTE FROTA, profissão: promotor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ayrton de Souza Frota e de Rosangela Duarte Frota. A pretendente: 
GRAzIELE ROBERTA OLIVEIRA DE ALMEIDA, profissão: promotora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Almeida e de Roseli Oliveira da Silva.

O pretendente: DIRCEu BERGAMInhO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 16/02/1961, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Angelo Bergaminho e de Emilia Hernandes Bergaminho. 
A pretendente: nEIDE BATISTA DOS SAnTOS, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pedra Azul, MG, data-nascimento: 06/03/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Netércio Batista dos Santos e de Altamira Maria de Jesus.

O pretendente: ALExAnDRE ROBERTO DOS SAnTOS, profissão: pizzaiollo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto dos Santos e de 
Walkiria Gomes da Silva. A pretendente: JuLIAnE DE OLIVEIRA CAzARIn PAuLO, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Valmir Paulo e de Maria Aparecida Paulo.

O pretendente: SAMuEL COnCEIçãO DE MELO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 05/03/1997, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Josias Pereira de Melo e de Maria do Socorro Conceição de 
Melo. A pretendente: ThAMIRES DOS SAnTOS SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Atoniel dos Santos Silva e de Janete da Silva.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, profissão: especialista financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/04/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delcimar Ribeiro da Silva 
e de Antonia Margarida dos Santos Silva. A pretendente: CAROLInA VASCOnCELOS 
FRAnçA, profissão: assistente de contabilidade, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Roberto Moreira França e de Catarina de Lourdes de Vasconcelos.

O pretendente: ADEnILSOn APARECIDO ESTEVES DA SILVA, profissão: encana-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 27/09/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Fernandes da 
Silva e de Maria Aparecida Esteves da Silva. A pretendente: ROSEMARy GOMES 
DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas, MG, 
data-nascimento: 12/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Alexandre Damaceno dos Santos e de Cleti Gomes Soares Santos.

O pretendente: SAMuEL DA SILVA MOREIRA, profissão: tapeçeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Moreira Cidade e de Jocelia da Silva Moreira. A 
pretendente: MARIA CLEAnny DA SILVA LIMA, profissão: técnica de nutrição, estado 
civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 01/07/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Cruz de Lima e de Maria Nilda da Silva.

O pretendente: LEOnARDO DAnTAS DE SOuzA, profissão: técnico de segurança 
eletrônic, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Davi de Souza e de Gillan-
dia Dantas da Silva. A pretendente: ThAIS PRISCILLA nOGuEIRA GOnçALVES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Gon-
çalves e de Deusiana Nogueira Gonçalves.

O pretendente: MÁRCIO JOSé BRIGO, profissão: analista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1979, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Nenê Aparecido Brigo e de Ivanete Milú Brigo. A pretendente: KATIA 
CRISTInA BELTRAn, profissão: autonôma, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eduardo Roberto Beltran e de Fatima Aparecida Soares Beltran.

O pretendente: ALEx SAnDER DAnTAS TEIxEIRA, profissão: auxiliar prótese den-
tária, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Teixeira e de 
Marcia Dantas Teixeira. A pretendente: BRunA SOuzA DA SILVA, profissão: técnica 
em análises clinicas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Damião 
da Silva e de Cleila de Souza.

O pretendente: RICARDO FERREIRA MATSuO, profissão: técnico em eletrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jales, SP, data-nascimento: 18/04/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Yoshio Matsuo e de Mirta Teodoro 
Ferreira Matsuo. A pretendente: ThAISE SILVA DE SOuzA, profissão: contadora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 20/09/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Conceição de Souza e 
de Ivanildes Silva de Souza.

O pretendente: JEFERSOn BARBOSA DA SILVA, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/04/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto da Silva e de 
Socorro Aparecida Barbosa. A pretendente: PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA, profis-
são: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto 
Rodrigues de Oliveira e de Francisca Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: SILVIO DE OLIVEIRA JunIOR, profissão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Capela, AL, data-nascimento: 10/08/1980, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio de Oliveira e de Vera Lúcia de Oliveira 
Silva. A pretendente: GLEICE LOuIzE DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: assessora 
de investimentos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zacarias dos 
Anjos Santos e de Cleide Alves de Oliveira Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: SAVIO MOTA DE SAnTAnA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de motorista, nascido em Canudos, BA, no dia (07/03/2001), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Santana Cardozo e de Josenaide 
Andrade Mota. A pretendente: PALOMA CARDOSO DE SAnTAnA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Canudos, BA, no dia (16/05/1994), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jovenal Soares de Santana e de 
Genilda Laura Cardoso de Santana.

O pretendente: GEFERSOn LuCATELLI, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em Paraí, RS, no dia (18/03/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Damião Lucatelli e de Iria Maria Damini Lucatelli. A pretendente: ThAIS 
APARECIDA PEREIRA, estado civil solteira, profissão assistente técnica, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (05/06/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luciana Aparecida Pereira.

O pretendente: MAnOEL MESSIAS DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Umburana, Santo Antônio, RN, no dia (25/12/1973), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Dias da Silva e de Francisca 
Soares de Oliveira. A pretendente: JAquELInE DE JESuS BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (22/12/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jeronimo Barbosa e de Zenilda 
Cerqueira de Jesus.

O pretendente: ADRIAnO BATISTA DE ARAúJO, estado civil solteiro, profissão encarregado 
de produção, nascido em São Bento do Una, PE, no dia (19/10/1977), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cícero Batista de Araújo e de Maria Josefa de 
Araujo. A pretendente: MARLEnE TEODORO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/08/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Teodoro da Silva e de Arlinda Maria de Jesus.

O pretendente: DIOnI CAMPOS RAMOS, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
cozinha, nascido em Várzea do Poço, BA, no dia (11/05/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Ramos e de Edenilce Alves Campos. A 
pretendente: ALInE GOMES SAMPAIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de emba-
lagem, nascida em Serrolândia, BA, no dia (12/12/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Pereira Sampaio e de Terezinha Souza Gomes.

O pretendente: ThOMAS EDSOn DuARTE FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (06/05/1998), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Luiz Ferreira e de Ana Lucia Duarte. A 
pretendente: GIuLIA GARCIA PEREIRA, estado civil solteira, profissão agente comunitá-
ria da saúde, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/08/2001), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Soares Pereira e de Ester Garcia Pereira.

O pretendente: JOãO DE SOuSA FREIRE, estado civil divorciado, profissão tecelão, nasci-
do em Itambé, BA, no dia (01/06/1969), residente e domiciliado Rua Nandiras, 15, Recanto 
dos Humildes, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Matos Freire e de Helena 
Moreira de Sousa. A pretendente: JOSEnILDA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão diarista, nascida em Quipapá, PE, no dia (25/11/1977), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Pereira da Silva e de Josefa Ferreira da Silva.

O pretendente: PAuLO MAnOEL DE MACÊDO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Bodocó, PE, no dia (28/11/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel José de Macêdo e de Eva Maria de Macêdo. A pretendente: 
AnTÔnIA JOELMA DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profissão agricultora, nascida 
em Ipubi, PE, no dia (08/01/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Antônio Alves e de Francisca Maria da Silva Alves.

O pretendente: JEFFERSOn SAnTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão serra-
lheiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/10/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Santos Lima e de Genilde Alves dos Santos 
Lima. A pretendente: ISIS DOS SAnTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/06/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Santos Lima e de Genilde Alves dos 
Santos Lima.

O pretendente: DAnILO SILVA DE BARROS, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em Osasco, SP, no dia (03/03/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Jose de Barros e de Geane Silva de 
Barros. A pretendente: ELIzABETh MARTInS SEGuRA, estado civil divorciada, 
profissão vigilante, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/09/1980), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Gonçalves Segura e de 
Vicentina Sebastiana Segura.

O pretendente: DOuGLAS MOuRA DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão separador 
de mercadorias, nascido em Cruz Alta, RS, no dia (25/08/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Soraia Moura de Souza. A pretendente: ThAIS 
OLIVEIRA COnCEIçãO, estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (02/10/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jaelson Vitor Conceição e de Ivanilda Mauricio de Oliveira Conceição.

O pretendente: JOSé DIAS DA SILVA nETO, estado civil solteiro, profissão office-boy, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (29/09/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florisvaldo José da Silva e de Diva 
Alves Vieira. A pretendente: DEBORA BOAnERGES FERREIRA DA CunhA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/02/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bertolino Sulidade Cunha 
e de Francisca Maria Ferreira da Cunha. Es
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: MARCELO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/08/1976, 
zelador, natural de Guarabira - PB, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Valdemar Daniel dos Santos e de Maria Candido Batista; A pretendente: CLEAnE 
DOS SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/10/1979, vendedora, natural 
de Vitorino Freire - MA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Damião Vieira da Silva e de Francisca Pereira dos Santos Silva.

O pretendente: WELVIS LEITE GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/12/1993, 
padeiro, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Manoel Francisco Gomes e de Jucileide Maria Leite Gomes; A pretendente: 
CRISTIAnE SOARES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 22/08/1998, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Erasmino Gomes Silva e de Adriana Calderano Soares.

O pretendente: REnATO DE FREITAS FALCãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/1986, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Noel Ramos Falcão e de Rita de Cássia Freitas; A pretendente: 
DALILA SODRé RIbEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 03/08/1986, cabeleireira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Carlos Souza Ribeiro e de Janete Nogueira Sodré.

O pretendente: ThIAGO DA SILVA TAVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/10/1996, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Renato Taveira e de Ana Lucia da Silva Ta-
veira; A pretendente: CAMILA AnDRADE VIAnA, brasileira, solteira, nascida aos 
24/01/1998, auxiliar de atendimento, natural de Taboão da Serra - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Alecio Viana e de Genilza Andrade 
Gonçalves Viana.

O pretendente: DIEGO SAnTOS SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/09/1987, 
administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Vitorino Vieira de Souza e de Elza Maria dos San-
tos Souza; A pretendente: CLAuDIA APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 03/10/1987, auditora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Dinario Ferreira da Silva e de Maria Rita de 
Oliveira Silva.

O pretendente: ASTREu PEREIRA LEMOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
28/10/1977, taxista, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Vivaldo Pacheco Lemos e de Analia Pereira Lemos; 
A pretendente: ELAInE GOnçALVES DO PRADO, brasileira, solteira, nascida aos 
07/12/1980, publicitária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo - SP, filha de Antonio Sérgio Domingues do Prado e de Maria Gonçalves 
Domingues do Prado.

O pretendente: ELânDIO VIDAL DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/11/1984, 
coletor, natural de Bom Jesus da Lapa - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Orlando Almeida de Souza e de Merieme Vidal de Souza; A preten-
dente: JéSSICA bRunA DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 07/07/1991, do 
lar, natural de Presidente Prudente - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Adil Querino de Sousa e de Maria Leuda de Sousa.

O pretendente: bEnTO ALExAnDRE DE FREITAS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
21/03/1966, motorista, natural de Crateús - CE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Joaquim Freitas França e de Maria Alexandre de França; A pre-
tendente: CLAuDIA bEzERRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/11/1974, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Cristália Bezerra da Silva.

O pretendente: bRunO FERnAnDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/12/1999, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Joel Ribeiro da Silva e de Debora Fernandes da Silva; 
A pretendente: TALITA EVELLyn DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
26/12/2001, do lar, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Dailson Carvalho de Oliveira e de Maria do Carmo 
de Oliveira.

O pretendente: CARLOS ALbERTO FERREIRA FIALhO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 01/01/1991, analista de processos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luis Carlos Fialho e de Vanilda Lucia Ferreira Fia-
lho; A pretendente: VITORIA DA COnCEIçãO TAVARES, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/07/1999, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Edelcio Tavares e de Silvanea Aparecida da 
Conceição Tavares.

O pretendente: ALESSAnDRO SOuzA AMORIM, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/04/1978, frentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Luzia Fernandes de Souza Amorim; A pretendente: ISAbEL 
CRISTInA VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 18/09/1975, auxiliar de produção, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Waldemar Vieira e de Isabel Maria da Silva Vieira.

O pretendente: JúLIO CESAR DE FREITAS SAMAnIEGO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/10/1987, técnico de comunicações, natural de Juti - MS, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Tiburcio Samaniego e de Jacira de Freitas; A pre-
tendente: TALITA nASCIMEnTO DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 09/12/1989, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Gilberto Ferreira de Lima e de Matilde Alexandrina Nascimento de Lima.

O pretendente: ALbERTI nELISSOn DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/05/1988, vigilante, natural de Rio Largo - AL, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lúcia Maria de Oliveira; A pretendente: MARIA APARECIDA 
RODRIGuES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/1988, assistente finan-
ceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de José Amaro da Silva e de Elmila Rodrigues de Jesus Silva.

O pretendente: JAnAEDES JOSé DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1984, técnico de radiologia, natural de Cafarnaum - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Joel José dos Santos e de Joelita Maria dos Santos; 
A pretendente: JuLIAnA MARIA SALES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
24/01/1992, técnica de enfermagem, natural de Sousa - PB, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Sales da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: LEOnARDO AFRISO bERnARDO SILVA SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 01/04/1995, vendedor, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Bernardo dos Santos e de Maria Apare-
cida da Silva; A pretendente: JAínE SAnTOS GuIMARãES, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/03/1999, vendedora, natural de Jaguaquara - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Guimarães Santos e de Juscivane Silva dos Santos.

O pretendente: CíCERO nIVALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/04/1967, 
lubrificador, natural de Glória do Goitá - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Nivaldo Justino da Silva e de Severina Joana da Silva; A pretendente: 
MARISETE ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 10/01/1966, de serviços 
domésticos, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Alves da Silva e de Marinete Martins da Silva.

O pretendente: FábIO ALARCOn, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/11/1980, mecânico, 
natural de Santo André - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de Marco Antonio Jardin Alarcon e de Silvana Aparecida Chacon Alarcon; A pretendente: 
CínTIA LOPES AnACLETO, brasileira, solteira, nascida aos 08/06/1987, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Moacir Anacleto e de Francisca Lopes da Silva.

O pretendente: LuCAS VInICIuS SILVA TAVARES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 07/06/1996, operador de loja, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Josimar Tavares do Nascimento e de Elisangela 
Silva Costa; A pretendente: MARIAnA JOSé MARIA DE ARAuJO, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/05/1993, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Fernandes de Araujo e de Helena José Maria.

O pretendente: MAThEuS LIMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/11/2000, 
operador de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Roberto da Silva e de Doralice Dias Lima da Silva; A 
pretendente: ELIzAbETh JOSE MARIA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nasci-
da aos 10/01/2002, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Fernando Marcelo de Oliveira e de 
Helena Jose Maria de Oliveira.

O pretendente: AnDERSOn DOS SAnTOS VITOR, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/12/1982, montador de móveis, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco dos Santos Vitor e de Maria Luiza dos Santos 
Vitor; A pretendente: TATIAnE MOREIRA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/12/1981, operadora de caixa, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Veronice Moreira dos Santos.

O pretendente: EDMILSOn FERnAnDES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/06/1969, manobrista, natural de Lagarto - SE, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de José Fernandes dos Santos e de Rosa Maria dos Santos; A 
pretendente: zEnERí GORETE DIOnISIO, brasileira, solteira, nascida aos 16/09/1974, 
de serviços domésticos, natural de Ampére - PR, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de José Dionisio e de Eraci Joaquina Dionisio.

O pretendente: JuLIAnO SAnTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/11/2000, 
repositor, natural de Queimadas - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Jurandi José da Silva e de Elizabete da Silva Santos; A pretendente: RAquEL 
nunES DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 15/03/1999, do lar, natural de 
Cansanção - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Fernando 
Simões dos Santos e de Rosa Nunes dos Santos.

O pretendente: ADEnILTO SOuzA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/03/1964, motorista, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Pereira dos Santos e de Adelia Gomes Souza; A pretendente: 
ILDETE ROSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/1969, do lar, natural 
de Barro Alto - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valmi 
Rodrigues da Silva e de Dalci Rosa de Oliveira.

O pretendente: hAkDAE bRITO RIbEIRO MARTInS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/10/1995, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Ribeiro Martins e de Sueli de Souza 
Brito Martins; A pretendente: AnDRESSA CORREIA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 15/02/2000, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Celso Marques da Silva e de 
Ecila Rocha Correia Silva.

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: AnTOnIO JEFFERSOn DE VASCOnCELOS FILhO, estado civil sol-
teiro, profissão metalúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jefferson de Vasconcelos e 
de Maria de Fátima Nascimento de Vasconcelos. A pretendente: DAnIELE DE SOuzA 
FLORInDO, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (22/01/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Giltair Florindo e de Judite de Souza Florindo.

O pretendente: JOnAThAn VInICIuS TEnCA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de caixa, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/11/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto Tenca e de Rosanda Almeida Tenca. A 
pretendente: LORAInE FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão arte 
finalista, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (12/05/1990), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Ferreira da Silva e de Lucimeri 
da Silva de Oliveira.

O pretendente: JOnATAS FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (27/01/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando de Aquino Silva e de Katia Ferreira 
de Aguilar. A pretendente: JACkELInE CARDOSO nASCIMEnTO RIOS, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Lima Rios e de Elizabete 
Cardoso Nascimento Rios.

O pretendente: MARCOS ALbERTO DE SOuSA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Ademar de Sousa e de Maria Rosa da Silva. A pretendente: 
LIVIA DE AnDRADE JOVInO, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (15/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Herminio Mandu Jovino e de Edna Lina de Andrade.

O pretendente: FRAnCISCO bERnARDO ROChA, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em São José do Egito, PE, no dia (18/11/1945), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Bernardo da Rocha e de Antonia 
Vicencia da Conceição. A pretendente: LInDAuRA PEREIRA DA COSTA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Alvares Machado, SP, no dia (25/11/1963), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira da Costa e de Severina 
Maria da Conceição Costa.

O pretendente: ALAn GERALDO MOREIRA DA CunhA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de segurança no trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1989), re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Edimar da Cunha e 
de Maria Rita Moreira. A pretendente: PRISCILA FERREIRA bEnEVIDES, estado civil 
solteira, profissão psicóloga, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/01/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Araujo Benevides e de Eliana 
de Souza Ferreira Benevides.

O pretendente: ESTEVãO DOS SAnTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Renato da Silva e de Cristina Antonio dos Santos da Silva. 
A pretendente: TALITA APARECIDA DE JESuS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cleuza Maria de Jesus.

O pretendente: RObSOn VInICIuS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lourenço de Lima Filho e de Marilene 
de Medeiros. A pretendente: JAquELInE LIMA SAnTOS, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/03/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Roberto dos Santos e de 
Maria Aparecida Silva Lima.

O pretendente: ARIuS GOMES LAuREnTInO, estado civil solteiro, profissão agente 
de fiscalização, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Laurentino e de Miriam Gomes Lau-
rentino. A pretendente: VAnuSA PATRICIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cipriano Francisco da Silva e de 
Valmira Correia da Silva.

O pretendente: EDSOn bISPO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, 
nascido em Jacobina, BA, no dia (21/03/1959), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Agnelo Bispo da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: 
MARIA APARECIDA bARbOSA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
Paulistas, MG, no dia (03/08/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Remi Fernandes Barbosa e de Maria Augusta dos Santos.

O pretendente: VEnILDO LIMA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão aço-
gueiro, nascido em Caraíbas, BA, no dia (28/06/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Diocez Lima de Almeida e de Olinda Rosa de Jesus. 
A pretendente: VAnDERLEIA SAnTOS DE JESuS, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Barra do Choça, BA, no dia (09/01/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Pereira de Jesus e de 
Maria Santos de Jesus.

O pretendente: MARCELO bATISTA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Campinas, SP, no dia (15/04/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Etelvino Jose da Silva e de Zelia Batista da Silva. A pretendente: 
MARILEnE DOS SAnTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Gandu, BA, no dia (03/11/1965), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Artilio Inacio dos Santos e de Eurides Deolina dos Santos.

O pretendente: LuCAS bRyAn bRAbESSI MEnDES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adezildo Mendes Paes e de Yolanda Brabessi. A 
pretendente: yASMIM MIRAnDA CAIRES, estado civil solteira, profissão ajudante de 
cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Madalena Miranda Caires.

O pretendente: TIAGO DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpeza, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marinalva dos Santos. A pretendente: AnDRESSA AnGELA 
LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia (12/03/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudia Lopes da Silva.

O pretendente: ALLAn GOMES DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro mecânico, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (07/08/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Nilo dos Santos Filho e de 
Rosangela Gomes de Oliveira. A pretendente: LuAnA DO Ó DE SOuSA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ronildo Aparecido de Sousa 
e de Luciana Lima do Ó.

O pretendente: FELIPE LOuREnçO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão arquiteto, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Lourenço da Silva e de Marlene Lourenço da Silva. A 
pretendente: RAFAELA DE SOuzA PAuLO, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (09/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Daniel Pedro de Paulo e de Francelina de Souza Paulo.

O pretendente: yuRI MIRAnDA CAIRES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Madalena Miranda Caires. A pretendente: MARIA FAbIAnA DOS 
SAnTOS ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Eldorado, PA, no 
dia (17/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Alves 
de Almeida e de Maria de Fátima Pereira dos Santos.

O pretendente: AnTOnIO PEREIRA GERVAz, estado civil divorciado, profissão oficial 
de manutenção, nascido em Teófilo Otoni, MG, no dia (12/03/1957), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes Gervaz e de Maria Pereira 
Gervaz. A pretendente: RITA DE CACIA MAChADO, estado civil divorciada, profissão 
secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Felicicano Machado e de There-
zinha Fagundes Machado.

O pretendente: ILTOn RObERTO DE LIMA nASCIMEnTO, estado civil solteiro, profis-
são segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1991), residente e domiciliado 
em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, filho de Clodoaldo Alves Nascimento e de Ana 
Paula Silva de Lima. A pretendente: RAFAELA DE FáTIMA COSTA CORREIA, estado 
civil solteira, profissão diarista, nascida em Poá, SP, no dia (13/05/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro dos Santos Correia e de 
Eliene Paulina Costa.

O pretendente: EDMunDO nILO DOS SAnTOS FILhO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Nilo dos Santos e de Maria de Lour-
des Lima. A pretendente: ROSânGELA GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão piloteira, nascida em Capistrano, CE, no dia (26/09/1969), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João de Oliveira e de Maria da Paz 
Gomes de Oliveira.

O pretendente: ALEx SAnDRO TRInDADE DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Clovis dos Santos e de Maria Vanderleia Trindade 
dos Santos. A pretendente: JOyCE ARAuJO SILVA, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1996), residente e domiciliada em 
Suzano, SP, filha de Geraldo Sampaio da Silva e de Luciene Araujo de Vasconcelos Silva.

O pretendente: FAbIO ALVES DA COSTA, estado civil divorciado, profissão instalador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Alves da Costa e de Zilda Moreira Fernandes. A pretendente: 
JOSIAnE DE LIMA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (14/08/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josias 
de Lima e de Euzione Nascimento de Lima.

O pretendente: LuIz FERnAnDO DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão radialis-
ta, nascido em Passos, MG, no dia (02/01/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo dos Santos e de Maria Aparecida Coelho dos Santos. A 
pretendente: ROSELy RAMOS DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos e de Eluzia Ramos dos Santos.

O pretendente: LuCAS bISPO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão instalador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Cicero da Costa e de Silvana Bispo da Costa. A pretendente: 
ADRIAnA FERREIRA bRAz, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Suzano, SP, no dia (15/03/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joel Ferreira Braz e de Adeilda Ferreira dos Santos.

O pretendente: LuAn SODRE ROChA nObRE, estado civil solteiro, profissão gerente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ariosvaldo Batista Nobre e de Naldei Sodre Rocha. A pretendente: 
JéSSICA nASCIMEnTO DE SOuzA, estado civil solteira, profissão veterinária, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Ferreira de Souza e de Sueli Ferreira do Nascimento.

O pretendente: VITOR RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são encarregado de logística, nascido em Recife, PE, no dia (10/11/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ielzo Soriano de Oliveira Filho e de 
Suzete Soares dos Santos Bazu. A pretendente: LAíS ROChA RIbEIRO, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/08/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Eduardo Ribeiro e de Rosilene 
Maria da Silva Rocha Ribeiro.

O pretendente: PETRuS TADEu RODRIGuES CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Guaxupé, MG, no dia (29/06/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edison Antonio Cardoso e de Isabel Cristina Rodrigues. A 
pretendente: MIChELE VIEIRA DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (04/01/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Denise Vieira dos Santos.

O pretendente: FábIO DOS SAnTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
empilhadeira, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo José da Silva e de Rute Alexandrino dos 
Santos Silva. A pretendente: VAnESSA SOARES DE SOuzA, estado civil solteira, 
profissão consultora de negociação, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Soares de Souza e 
de Lazara Aparecida de Souza.

O pretendente: MARCOS SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/08/1970), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Temoteo Vieira e de Crisantina Silva Vieira. A pretendente: IRIMARTA 
MARIA DE JESuS, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/03/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aureliano de Jesus e de Edith Maria de Jesus.

O pretendente: TIAGO hEnRIquE OLIVEIRA DE SOuSA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Abias Oliveira de Sousa e de Francisca Henrique de 
Oliveira. A pretendente: AnDRESSA PEREIRA DA PAIxAO, estado civil solteira, profissão 
cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/12/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo Vitalino de Paixao e de Edjane das Neves Pereira.

O pretendente: VITOR DE OLIVEIRA MEnDES, estado civil solteiro, profissão tintureiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Jonson de Oliveira Mendes e de Roseli Celestina Mendes. 
A pretendente: TALITA kLEnIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Klenio da Silva e de Francisca Neide do Nascimento da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: LuCAS SOARES OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/09/1995, 
técnico de cobrança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Rosalvo Correia de Oliveira e de Antonilda Soares da Silva Oli-
veira; A pretendente: JAquELInE RODRIGuES DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/01/1995, auxiliar administrativa, natural de São Roque - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Alex de Jesus dos Santos e de 
Severina Rodrigues Pinheiro.

O pretendente: VInICIuS ESTEVAM DE ALVAREnGA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/12/1993, consultor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Estevam de Alvarenga e de Maria Jose Silva 
Alvarenga; A pretendente: AMAnDA DA SILVA PESSOA, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/06/1998, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Severino Pessoa e de Fabiana Maria da 
Silva Pessoa.

O pretendente: RubEnS DE SOuzA FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/03/1990, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Francisco Manoel Ferreira e de Vera Lucia de Souza; A preten-
dente: VERLAnIA OLIVEIRA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 25/10/1977, 
confeiteira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de José de Souza e de Dalvina Rosa de Oliveira.

O pretendente: AbDIEL LuCAS bELARMInO SOuSA DE SAnTAnA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 28/09/1998, atendente de telemarketing, natural de Timbaúba - 
PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Belarmino 
de Santana e de Raquel Sousa da Silva; A pretendente: JESSICA kALInE DA SILVA 
FELIx, brasileira, solteira, nascida aos 21/11/1991, cabeleireira, natural de Descalvado 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edmilson Rodrigues 
Felix e de Maria Cilene Ferreira da Silva.

O pretendente: WAGnER hEnRIquE DA SILVA bISPO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/09/1982, mêcanico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Angela Maria da Silva Bispo; A pretendente: ThACIAnE CRuz 
DE PInhO, brasileira, divorciada, nascida aos 21/07/1994, técnico de enfermagem, 
natural de Teresina - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Eurípedes Alves de Pinho e de Francisca das Chagas da Cruz Pinho.

O pretendente: nICOLAS ALExAnDRE GAMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/06/1999, operador de sac, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Adriano Laine Gama e de Patricia Mendes Feil Gama; A 
pretendente: DALILA SOARES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 14/09/1998, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Jose Francisco da Silva e de Maria Edineide Soares de Araujo Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

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

O pretendente: SERGE nGALy bEnzA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: República Democrática do Congo, data-nascimento: 05/05/1978, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Matirie Ngaly e de Binia Moyiba. A pre-
tendente: VOVA DIAnuAku, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Angola, data-nascimento: 18/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de João Mfulumpinga e de Anastancia Nzinga. R$ 13,45

O pretendente: ADEnILMO nunES DA SILVA, profissão: serralheiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Santana do Ipanema - AL, data-nascimento: 07/10/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Dorgival Nunes da Silva e de Maria Apa-
recida da Silva. A pretendente: AnA LuCIA SIMãO DE ARAuJO SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 26/04/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Nelson Simão de Araujo e de 
Maria Telma de Lira. R$ 13,45

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSé LAéLCIO DA SILVA, profissão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Inajá - PE, data-nascimento: 03/03/1981, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Angelo Alexandre da Silva e de Maria Ozana 
de Jesus. A convivente: CRISTIAnE DA SILVA GOMES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caetité - BA, data-nascimento: 05/10/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Gomes Fernandes e de Maria das 
Dores Silva. R$ 13,45 Es
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FinOps e sua 
aplicação em cloud: 
menos custos e mais 

produtividade

Muitas empresas 
ainda estão 
modernizando suas 
operações e buscando 
formas de ganhar 
competitividade

Desde que a computa-
ção em nuvem surgiu 
como uma solução 

tecnológica mais eficien-
te, as empresas passaram 
a migrar mais dados dos 
servidores físicos para ar-
quivos em nuvem. Contudo, 
a ausência de um método 
de controle de gastos fez 
com que 80% dentre 300 
líderes financeiros e de TI, 
pesquisados mundialmente, 
sentissem impactos negati-
vos na gestão financeira dos 
negócios, segundo pesquisa 
da 451 Research. 

Outros 57% dos entrevis-
tados mostraram maior pre-
ocupação com o gerencia-
mento de custos da nuvem. 
O conceito de FinOps une as 
competências de finanças e 
operações, o que possibilita 
aos que os gestores calculem 
e projetem com maior asser-
tividade os gastos futuros 
com o uso da cloud. 

Atualmente, essa discipli-
na é, de fato, muito impor-
tante para a gestão dos ne-
gócios, especialmente para 
companhias que mantêm 
parceria com provedores 
como Microsoft Azure, Goo-
gle Cloud Plataform e Ama-
zon Web Services (AWS). E, 
com essa metodologia, as 
empresas podem planejar, 
prever custos e adequar 

orçamentos de acordo com 
o consumo mensal dos ser-
viços em nuvem. 

Ainda hoje, muito se dis-
cute sobre os benefícios da 
adoção da computação em 
nuvem. Uma das vantagens é 
a automatização de funções, 
que permite que as empresas 
criem um modelo de proces-
sos, de forma que passam a 
operar com maior eficiência. 

Ao mesmo tempo, a pro-
dução também se destaca 
e tem bons resultados em 
agilidade, mantendo-se 
um padrão de qualidade e 
conformidade dos produtos. 
Mas, para se obter a máxi-
ma eficiência na nuvem, as 
empresas também precisam 
compreender os custos de 
serviços técnicos oferecidos 
pela Azure, AWS e GCP. 

O relatório de custos que 
essas plataformas oferecem 
apesar de serem automá-
ticos, a ação humana e o 
conhecimento em cloud são 
necessários para garantir 
otimização do uso da pla-
taforma, sendo essencial 
a aplicação de técnicas de 
FinOps para mapear as 
necessidades com asserti-
vidade e excelência. 

E, então, a partir disso, 
realizar ajustes e redimen-
sionar os recursos da má-
quina de acordo com a ne-
cessidade real, otimizando, 
portanto, os custos totais. 

(*) - Com mais de 10 anos em IT/
Telecom, desenvolvida em empresas 

como Microcity, Cimcorp, Software 
One, Dell e focado em Cloud Services 

pela Claranet, possui expertise 
na área comercial com perfil 

consultivo e foco em agregar valor ao 
negócio dos clientes. 

Edson Costa (*)

O pretendente: ADRIANO KIYOSHI OGATA PINTO, de nacionalidade brasileira, analista 
de sistemas, divorciado, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia (07/07/1978), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vicente Faustino Pinto e de Akemi Ogata Pinto. 
A pretendente: CARLA RODRIGUES ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pesquisa-
dora, solteira, nascida em São Mateus, ES, no dia (02/06/1987), residente e domiciliada 
em Berlim - Alemanha, filha de Carlos Alberto Afonso de Almeida e de Maria do Carmo 
Rodrigues Almeida.

O pretendente: ANDRÉ SANTIAGO CHAVES, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia (18/02/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Jordani Lima Chaves e de Morlúvia Santiago. A pretendente: CYNTHIA 
GARBIN DE MELO, de nacionalidade brasileira, analista financeiro, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Carlos Alberto de Melo e de Cecilia Garbin de Melo.

O pretendente: CARLOS ALBERTO PIRES MOREIRA FILHO, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1986), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Pires Moreira e de 
Cristiane Monteiro Guerreiro Baffini. A pretendente: NATHALIA CRISTINA RISSI, de 
nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em Descalvado, SP, no dia 
(25/05/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Attilio Cesar Rissi e 
de Dirce Franzim Rissi.

O pretendente: HAO AN YANG, de nacionalidade chinesa, comerciante, solteiro, com 32 
anos de idade, nascido em Taiwan - China, no dia (11/09/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Yang Zhi Ren e de Huang Zhi Yan. A pretendente: YA CHU 
CHOU, de nacionalidade chinesa, comerciante, solteira, nascida em Taiwan - China, no 
dia (21/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tung Chuan Chou 
e de Yu Lien Liu.

O pretendente: JORGE MANUEL RAIMUNDO NEVES, de nacionalidade portuguêsa, 
designer, solteiro, nascido em Pena - Lisboa, Portugal, no dia (12/07/1968), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de António Maria da Silva Neves e de Dulce Maria 
Pereira Raimundo Neves. A pretendente: EVA ALEXANDRINA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, técnica em recursos humanos, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (04/09/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo da Silva e 
de Celma Alfredo da Silva.

O pretendente: MARCELO MOREIRA HELOU, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
divorciado, nascido em Goiânia, GO, no dia (05/04/1960), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Farid Helou e de Nadir Uzeda Moreira Helou. A pretendente: MARIA 
ADRIANA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida em 
Itapipoca, CE, no dia (26/09/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Francisco Macena de Sousa e de Rita Costa Rodrigues.

O pretendente: VICTOR HARA, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
viúvo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1971), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Henri Hara e de Rachel Levy Hara. A pretendente: MONIQUE MA-
JTLIS, de nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/01/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helio Majtlis e 
de Rosanne Azulay Majtlis.

O pretendente: VINÍCIUS BELO QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, analista de siste-
mas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Valter Queiroz da Silva e de Madalena Belo Queiroz 
da Silva. A pretendente: THALITA CARDOSO DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, analista de marketing, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Edmilson do Nascimento e de 
Elaine Ildefonso Cardozo do Nascimento.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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: LEONILDO BESERRA DE ARAÚJO, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Beserra de Araújo Filho e de 
Maria de Lourdes Beserra de Araújo. A pretendente: LETICIA CORDEIRO VERIDIANO, 
profissão: empacotadora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 21/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosana 
Cordeiro Veridiano.

O pretendente: RAMON OLIVEIRA LIMA, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Juarez Ramos Lima e de Maria Roseneide Alves de Oliveira. 
A pretendente: JAQUELINE NUNES DO NASCIMENTO, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josué Melo do Nascimento e de Marisete Nunes 
do Nascimento.

O pretendente: DAVI ROBERTO DE SOUZA SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto Briel dos Santos e de Anália 
Rosa de Souza Santos. A pretendente: EVELLIN ALVES DO NASCIMENTO, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cosme Conceição do 
Nascimento e de Edileuza Alves da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RODRIGUES ALVES, profissão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Casa Branca, SP, data-nascimento: 11/01/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Apparecido Rodrigues Alves e 
de Carolina Imaculada Puglieri Alves. A pretendente: ELIANE PAZ DOMINGUES, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/08/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Theotonio 
Paz Domingues e de Leonora de Souza Domingues.

O pretendente: CLEBER WARLEI DA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João da Costa e de Maria do Rosario dos 
Santos Costa. A pretendente: ESTER SILVA MACHADO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mateus Jacinto Machado e de Meire Silvia Silva.

O pretendente: GILMAR DA SILVA THOMÉ, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 21/05/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geonel Balbino Thomé e de Helena da Silva 
Thomé. A pretendente: HOZANA CRISTINA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Iporã, PR, data-nascimento: 27/07/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Cardoso dos Santos e de Noemia 
Oliviera dos Santos.

O pretendente: DANIEL GOMES MOREIRA, profissão: mestre de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaitê, BA, data-nascimento: 28/11/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Moreira e de Josenice Santos Gomes. 
A pretendente: MARÍLLIA GABRIELA PEREIRA DE NORONHA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 28/06/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Manoel de Noronha e de Maria Fabiana 
Pereira da Silva de Noronha.

O pretendente: DÊNIS THIAGO DE SOUZA, profissão: chaveiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Paulo César de Souza e de Neusa Maria de Macedo Araujo 
Souza. A pretendente: FERNANDA SANTOS BARBOZA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itabela, BA, data-nascimento: 05/08/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reinaldo Barboza dos Santos e de Fátima de 
Jesus Santos.

O pretendente: EZEQUIEL DOS SANTOS FARIAS, profissão: comerciário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Adeilson Farias e de Leia Mamede dos 
Santos Farias. A pretendente: LARISSA SOUZA DA SILVA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 29/08/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Averaldo Alves da Silva e de Rita de Kacia 
Souza Silva.

O pretendente: LUCIEL MOREIRA OLIVEIRA, profissão: op. de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 06/08/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Oliveira Moreira e de 
Maria Belizario Moreira. A pretendente: ALESSANDRA SANTOS GOMES, profissão: 
encarregada de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Ramos, MA, data-
nascimento: 25/08/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hildo de 
Souza Gomes e de Ivonete Santos Gomes.

O pretendente: ELIZANGELO SOUZA XAVIER, profissão: comericante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 10/05/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Euclides de Souza Xavier e de Onorina Maria Xavier. A 
pretendente: SUELI GONÇALVES DE SOUZA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 02/12/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Aldemar Gonçalves de Souza e de Joana Maria de Souza.

O pretendente: JOÃO PAULO BRITO DO NASCIMENTO, profissão: técnico de 
telecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 
14/06/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bento do Nascimento 
e de Maria de Fátima Brito do Nascimento. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES 
DOS SANTOS, profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Bom 
Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 10/05/1970, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Alves dos Santos e de Joselita Alves dos Santos.

O pretendente: KAIQUE MACEDO DOS SANTOS, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Zito Soares dos Santos e de Maria Rosenilda 
de Macedo. A pretendente: BEATRIZ RAMOS DA SILVA, profissão: assistente gestão 
de politicas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Ramos da Silva 
e de Adriana Maria da Silva.

O pretendente: LUÍS CLÁUDIO OLIVEIRA DE SOUZA, profissão: armador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Conceição do Coité, BA, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Donato de Souza e de Maria 
da Conceição Oliveira de Souza. A pretendente: RENATA DA SILVA URIAS, profissão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/11/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Antonio Urias e 
de Rita Pereira da Silva Urias.

O pretendente: OSNI RODRIGUES DE SOUZA, profissão: coronel da PM, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1956, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Francisco de Souza e de Bernides 
Rodrigues de Souza. A pretendente: MARIA LUCIA DE ALMEIDA, profissão: agente de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1956, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Simões de Almeida e de Quiteria 
Francisca de Almeida.

O pretendente: ALECSANDRO DE ALMEIDA RAMALHO, profissão: metalúrgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/10/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Girvan Ramalho de Oliveira e de 
Serafina de Almeida Oliveira. A pretendente: MARIA CLÁUDIA ARAUJO GOMES, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Chapada do Norte, MG, data-
nascimento: 07/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nicomedes 
Araujo de Oliveira e de Maria Gomes de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA LOURENÇO, profissão: supervisor de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Natal Lourenço e de Maria 
Pereira Lourenço. A pretendente: FÁBIA DIONÊ DE SIQUEIRA, profissão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Petrolândia, PE, data-nascimento: 14/05/1980, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Geraldo Deodato de Siqueira e de 
Maria Denice Siqueira.

O pretendente: CRISTIAN YOCHYO WATANABE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Prata, MG, data-nascimento: 31/03/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Takeu Watanabe e de Ana Maria Alves dos Santos Watanabe. 
A pretendente: CRISTINA MIDORI SUZUKI, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Affonso Suzuki e de Shigueko Suzuki.

O pretendente: ROGER WALLYS SARAIVA ANDRÉ, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barro, CE, data-nascimento: 22/09/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José André Bizil e de Welania Saraiva Lustosa. A pretendente: 
MILENE DE AZEVEDO STRACANHOLI, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/2003, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Tiago Azevedo Stracanholi e de Fabiane de Azevedo Padilho.

O pretendente: MICHELL RAMALHO MODESTINO DE SOUZA, profissão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 28/09/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ramalho de Souza e de Maria 
José Modestino de Souza. A pretendente: NAYARA CRISTINA ABREU DE SOUSA, 
profissão: analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: Barão de Grajaú, MA, data-
nascimento: 16/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Cicero de Sousa e de Francineide Silva Abreu.

O pretendente: JHONATA PATRICIO DE MELO ANDRADE, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recipe, PE, data-nascimento: 10/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manassés Nunes de Andrade e de Patricia 
Maria de Melo Andrade. A pretendente: JÉSSICA SPINA MENDES, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Mendes 
e de Fatima Spina Mendes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou 

ligue para

3043-4171

Fernando Cicero (*)

Costumam liderar o 
mercado aquelas 
que, além de terem 

qualidade, conseguem 
estabelecer um bom rela-
cionamento com o cliente 
para que seja prazeroso 
consumir um produto ou 
serviço. Esse planejamen-
to estratégico é chamado 
de Customer Experien-
ce. Mas, apesar das boas 
intenções do mercado, 
uma pesquisa global feita 
pela Acquia mostrou que 
nove em cada dez consu-
midores acreditam que 
as marcas estão errando 
o alvo. 

Mas, afinal, por que há 
tantos clientes insatis-
feitos e se sentindo sub 
representados? Existem 
vários fatores para isso. 
O primeiro é que a maior 
parte das marcas está fo-
cada apenas no negócio, 
analisando o produto por 
apenas um viés e fechando 
os olhos para o que envol-
ve interação humana - ou 
seja, ignorando a neces-
sidade de produzir uma 
experiência. Um exemplo 
disso são serviços de hote-
laria que mostram hotéis 
paradisíacos pela internet 
e, quando o cliente chega 
no destino, encontra algo 
muito aquém do que esta-
va esperando. 

Você teve uma boa ven-
da, com gatilhos de desejo 

Customer Experience: por que 
muitas marcas ainda erram o alvo?

Pensar na experiência do consumidor é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma marca

conhecer seus clientes? 
Por meio de pesquisas, 
definindo personas, fazen-
do testes. 

Muitos acreditam que a 
personalização do conte-
údo é o segredo para uma 
experiência de consumo 
de sucesso, mas acredito 
que existem outros pro-
cessos com bons resul-
tados, desde que sejam 
bem construídos. Antes de 
pensar em personalização, 
faça um mapeamento de 
experiência e verifique 
quais pontos de sucesso 
ela precisa alcançar. Tal-
vez você só precise de um 
bom design de serviço. 

Personalização de con-
teúdo é um ótimo começo, 
pois ajuda a criar empatia 
e buzz em cima da marca. 
Contudo, o foco principal 
é conhecer o cliente. Por 
fim, é essencial focar no 
ser humano. Empatia é a 
palavra-chave. Para des-
cobrir o que o cliente quer, 
você precisa se colocar 
no lugar dele. Você não 
desenha a experiência do 
cliente, você desenha para 
que o cliente tenha uma 
boa experiência. 

Levando essas questões 
mais a sério, certamente 
as marcas conseguirão 
reduzir os índices de insa-
tisfação de seus clientes.

(*) - É designer e Head de Product 
Design na Neotix, focado em 

transformação e gerenciamento de 
métodos de product discovery 

(www.neotix.com.br).

bem construídos, mas o 
serviço não foi tão bom. 
Assim, o cliente não cria 
confiança na marca e, in-
satisfeito, não vai voltar a 
consumi-la e muito menos 
indicá-la para amigos. O 
segundo ponto é que as 
marcas precisam entender 
que satisfazer e fidelizar 
clientes envolve o trabalho 
de várias áreas, como da 
equipe de atendimento 
e de desenvolvedores da 
web. Também é funda-
mental que as empresas 
tenham uma equipe de 
produtos focada em en-
tender os desejos, as ne-
cessidades e as dores dos 
clientes. Estamos falando 
de design de serviço. 

O engano, como sem-
pre, é não focar nas reais 
necessidades do cliente e 
como seu produto pode 

atendê-lo da melhor forma 
possível.

Outra questão funda-
mental é que as empre-
sas precisam entender 
as técnicas de Customer 
Experience, que se ba-
seia bastante em Design 
System, e principalmente 
em Customer Jouney. Isso 
nada mais é do que criar 
uma trajetória que seu 
cliente precisa seguir, com 
alguns pontos de sucesso, 
para suprir a necessidade 
dele. 

Por exemplo: quando 
uma empresa vai desen-
volver um serviço, ela 
precisa pensar em qual 
será o caminho que o con-
sumidor deverá percorrer, 
que etapas deverá seguir 
e em qual sequência para 
que ele fique satisfeito. E 
como as marcas podem 

www.netjen.com.br
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