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Aplicativo gratuito para ajudar a ter mais 
foco no Home Office

@A coach Ivana Cabral criou um aplicativo para quem está 
sem foco. Gratuito e disponível para os sistemas de iOS 

e Android, o aplicativo Ivana Cabral - que utiliza técnicas de 
neurociência, psicologia positiva e física quântica - busca 
ajudar pessoas que estão desmotivadas, procrastinando e 
sem confiança, direcionando os seus usuários à conseguirem 
seus objetivos. Quando temos foco, ficamos mais produtivos. 
Além de todos esses benefícios, a pessoa consegue se sentir 
mais motivada a gerar resultados para empresa, pois a sua 
realização pessoal, começa a aumentar com as possibilidades 
que aplicativo oferece..    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Preparatório Completo 
As inscrições para o Enem 2020 ainda nem começaram, 

mas para quem vai realizar a prova nunca é cedo para ini-
ciar os estudos. A Kultivi, plataforma de ensino gratuito, 
que conta com mais de 460.000 alunos inscritos, possui 
um preparatório completo com 600 aulas, disponíveis a 
qualquer horário, em qualquer dispositivo com acesso 
à internet. São aulas de biologia, matemática, química, 
história, língua portuguesa, literatura e redação, geo-
grafia, física, sociologia, filosofia, línguas estrangeiras e 
até mesmo educação física. Por meio da plataforma, os 
alunos podem acessar gratuitamente todo o conteúdo. 
Mais informações: (www.kultivi.com).    Leia a coluna 
completa na página 3

Coronavírus 
e Economia. 
Paulo Guedes 
anuncia medidas 
de emergência

Por Eduardo Moisés

Contábil

Leia na página 9

A Oikotie, pioneira no 
Brasil em arquitetura e 
design de áreas de lazer 
infantis, apostou na 
sustentabilidade como 
forma não apenas de 
crescimento empresarial, 
mas de inovação em 
engenharia e segurança

A empresa foi uma das 
pioneiras no Brasil no 

uso de pisos recicláveis com 
absorção de impacto para 
parques infantis. 

“A superfície de absorção 
de impacto dos nossos es-
paços é única. Utilizamos 
pneus de veículos comerciais 
reciclados que passam por 
um processo complexo para 
eliminar qualquer tipo de 
toxicidade e borracha Nike 
Grind, tecnologia com foco 
na sustentabilidade e res-
ponsável pela reciclagem dos 
solados de tênis. Dessa forma, 
tornamos nossos projetos 
em lugares seguros para as 
crianças” revela Isabel Sea-
bra, co-fundadora da Oikotie.

Composto de 72% de ma-
terial reciclado, cada metro 
quadrado do piso usado pela 
Oikotie contém borracha de 
aproximadamente 20 pares 
de tênis e um pneu de veícu-
lo comercial. Usando a bor-
racha dos pneus e dos tênis, 
desta maneira impede-os 
de serem descartados nos 
locais de aterro de resíduos, 
que já estão saturados.

Naturais de Portugal, as fun-
dadoras Susana Ventura, Ana 

Ser sustentável pode beneficiar a atração e retenção de talentos, mas 
as organizações devem demonstrar um real comprometimento com essa 
questão e evitar o greenwashing – prática em que empresas exageram e são 
irresponsáveis em suas credenciais sustentáveis e ecológicas. De acordo 
com os especialistas da Hays, para que os benefícios de atração e retenção 
de talentos sejam percebidos pelos candidatos, os empregadores precisam 
garantir que seus esforços de sustentabilidade sejam autênticos.  

Greenwashing nas empresas

O ano de 2019 foi emblemático para a computação em nuvem. A área 
que mais ganhou espaço foi a multicloud híbrida, que emergiu como a 
estratégia favorita das empresas que buscam flexibilidade e caminhos 
mais eficientes para mover suas cargas de trabalho para a nuvem, sem 
perder de vista a redução de custos, o aumento da produtividade e 
evitar estarem limitadas a um único provedor. As vantagens são tão 
significativas que a oportunidade de mercado de nuvem híbrida pode 
chegar a US$ 1,2 trilhões. Este ano promete intensificar esse cenário, 
à medida que empresas de todos os setores adotem a estratégia mul-
ticloud híbrida para agilizar sua transformação digital.  

Como a nuvem evoluirá

O que poucos sabem é que além de cumprir a obrigação civil, 
essa é uma ótima oportunidade para fazer ações de solidariedade 
sem gastar um centavo a mais por isso, destinando até 3% do IR 
para apoiar projetos e instituições sociais. Ao optar pela declaração 
no modelo completo, parte dos recursos que iriam para a Receita  
podem ser destinados para o Fundo da Infância e Adolescência 
(FIA).  

Imposto de Renda Solidário

freepik

Empresa brasileira usa tecnologia da Nike 
para criar parques infantis sustentáveis

Enem/Divulgação

Bitzen Tecnologia

TRABALhAR COM 
SEGuRANçA
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e Isabel Seabra trouxeram sua 
experiência no ramo para o 
Brasil e firmaram parcerias 
com os melhores fabricantes 
de playgrounds do mundo – 
todos com certificações de 
segurança, qualidade e sus-
tentabilidade, aferidos pelos 
mais importantes órgãos 
internacionais. Atualmente a 
empresa conta com uma equi-
pe de designers, arquitetos e 
engenheiros que idealizam, 
desenvolvem e concebem 
projetos para qualquer área 
de lazer ao ar livre, sempre 
com foco na sustentabilidade 
e na segurança.

Através do programa Reu-
se-A-Shoe (Reutilize um 
sapato), que foi lançada no 
Reino Unido nos finais de 
2004, a Nike recolhe tênis 

gem em apenas ao piso de 
borracha sustentável. Todos 
os equipamentos oferecidos 
pela empresa possuem cer-
tificados de sustentabilidade 
reconhecidos mundialmente. 

“Todos os nossos fornece-
dores possuem certificados 
verdes, que são concedidos 
a empresas que respeitam o 
meio ambiente e desenvolvem 
produtos sustentáveis e reci-
cláveis. Desde a madeira que 
usamos, que tem certificado 
FSC, até os restantes mate-
riais, que são tão duráveis que, 
com o uso adequado e manu-
tenção em dia, não precisam 
ser descartados, o que diminui 
consideravelmente o impacto 
ambiental.”, conclui Isabel. 
Fonte e mais informações: 
(www.oikotie.com.br).

usados, de qualquer marca, 
nos pontos de arrecadação e 
enviam para reciclagem para 
criar uma borracha granula-
da chamada Nike Grind. A 
Oikotie então recebe o Nike 
Grind e o utiliza para criar 
pisos de amortecimento de 
impacto dos seus parques in-
fantis. Em troca, ela devolve 
uma parte do valor a vários 
programas a favor da criança 
como o ‘Let Me Play’ ("Deixa-
-me Brincar") da Nike.

“Este programa promove
estilos de vida mais saudá-
veis para as crianças e con-
duz a uma mudança social
positiva através do esporte
e diversão, principalmente
aquelas em áreas mais des-
favorecidas”, conta Susana.

Os projetos não se restrin-

hOME wORk: 
58% DOS 
FuNCIONáRIOS 
NãO RECEBEM 
SuPORTE DA 
SuA EMPRESA 

    Leia na página 6

Torneios vão para 2021
A Uefa decidiu ontem (17) pelo 

adiamento da Eurocopa, que seria 
disputada em junho e julho deste 
ano, para 2021 por conta da dis-
seminação do novo coronavírus. O 
mesmo fez a Conmebol ao adiar a 
47ª edição da  Copa América para  
2021. Inicialmente a competição 
estava prevista para ser realizada 
no período de 12 de junho a 12 de 
julho na Argentina e na Colômbia.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/home-work-58-dos-funcionarios-nao-recebem-suporte-da-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/imposto-de-renda-solidario-cinco-mitos-e-verdades/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/greenwashing-nas-empresas-como-evitar-para-atrair-e-reter-talentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-nuvem-evoluira-em-2020-veja-as-cinco-previsoes-da-ibm/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
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OpiniãO
Cathedral Thinking: 

fundação para o sucesso 
na Economia do Propósito

A Sagrada Família, 
cartão-postal de 
Barcelona, é uma 
das centenas de 
igrejas e catedrais 
impressionantes 
construídas ao longo 
de muitas centenas de 
anos

Da mesma forma como 
a Catedral de São 
Paulo (1029 anos, 

Londres), a Catedral de 
Milão (427 anos) e a Basíli-
ca de São Pedro (120 anos, 
Vaticano), sua construção 
iniciou em 1882 e ainda 
há guindastes presentes 
construindo as torres finais. 
É um exemplo perfeito de 
como nos sentirmos simul-
taneamente ancorados ao 
passado e conectados ao 
futuro.

Apesar de viverem em 
diferentes lugares e épocas, 
todos os arquitetos que 
planejaram essas estrutu-
ras compartilham de uma 
abordagem semelhante 
denominada “Cathedral 
Thinking”, ou ‘Pensamento 
de Catedral’ – que é o ato 
de empreender uma busca 
visionária de longo prazo 
com décadas de previsão, 
intenção de design e gera-
ções de trabalhadores mo-
tivados para seguir adiante 
e um dia completar a obra.

Para um conceito que 
remonta à Idade Média, 
Cathedral Thinking é no-
tavelmente relevante no 
contexto corporativo atu-
al. As organizações estão 
enfrentando pressão para 
se adaptarem a um futuro 
cada vez mais incerto, mol-
dado pelos rápidos avanços 
tecnológicos e por novos 
players disruptivos. 

Ao mesmo tempo, estão 
buscando maneiras de obter 
sucesso em uma economia 
orientada por objetivos 
imediatos na qual os clientes 
desejam e esperam que em-
presas ajudem a solucionar 
alguns dos desafios sociais, 
ambientais e políticos mais 
angustiantes do mundo. 

Da mesma forma, as novas 
gerações de colaboradores 
vinculados a metas e ob-

jetivos estão procurando 
carreiras que lhes permitam 
fazer parte da solução. O 
Cathedral Thinking pode 
ser usado pelas institui-
ções como uma ferramenta 
transformadora a fim de 
conceber e planejar o fu-
turo, gerando propósitos e 
auxiliando os funcionários 
a encontrarem significado 
e motivação.

Cathedral Thinking na 
prática:
1. Observe: estabeleça 

uma visão de longo 
prazo e voltada para o 
futuro

2. Planeje: projete um ne-
gócio construído para 
um propósito

3. Construa: motive equi-
pes com trabalho signi-
ficativo

 
O Cathedral Thinking nos 

traz estruturas inspiradoras 
que continuam a cativar 
geração após geração. A 
incorporação de uma men-
talidade de catedral pode 
despertar uma nova história 
nos negócios, provocando 
uma mudança do foco na 
maximização da riqueza dos 
acionistas no curto prazo 
para a criação de valor com-
partilhado de longo prazo 
com as várias partes inte-
ressadas – incluindo aquelas 
que ainda não nasceram. 

Com vidas jurídicas que 
se estendem além da vida 
de qualquer pessoa, as or-
ganizações são, de fato, um 
veículo ideal para enfrentar 
desafios do tamanho de 
catedrais que exigem ações 
de longo prazo e multigera-
cionais. 

Ancoradas em um mode-
lo que adota uma visão de 
longo prazo, guiadas por um 
projeto para alcançar seus 
objetivos variados e equipa-
das com equipes multidisci-
plinares e intrinsecamente 
motivadas de construtores, 
as instituições podem en-
contrar uma relevância nova 
e mais convincente em uma 
economia orientada por 
objetivos imediatos.

(*) - É gerente de ELT (English 
Language Teaching) - PES – English 

Solution Programs/Sistema 
Positivo de Ensino.

Luiz Fernando Schibelbain (*)

Inteligências e tecnologias no Varejo 
2.0 precisam respeitar o lado humano

Thiago Ronda (*)

Alguns profissionais da área do Va-
rejo, especialmente da Indústria 
e Atacado, ainda podem pensar 

que a contratação de uma solução de 
Business Intelligence, CRM ou Força de 
Vendas serve principalmente para criar 
metas ainda mais altas para a equipe 
ou pressões maiores sobre os gerentes 
e, especialmente, sobre o vendedor 
externo. Este é um pensamento total-
mente equivocado, quando a solução 
utilizada é correta e realmente eficaz. 
Uma ferramenta dessa ordem deve 
oferecer antes de tudo uma relação de 
"ganha-ganha", onde tanto a diretoria, a 
gerência e o time externo saem lucran-
do com a implantação do sistema. E é 
aí que entra a verdadeira inteligência 
artificial a serviço dos negócios. 

As tecnologias e as aplicações de uma 
solução de inteligência comercial voltada 
ao setor do Varejo B2C devem ajudar a 
construir uma ferramenta muito bem ar-
ticulada, que funcione de modo intuitivo, 
sutil e vantajoso para todas as partes, 
fazendo com que a solução se torne 
parceira dos times gerenciais e externos. 
Com o aplicativo BI Action em seu celular, 
por exemplo, o vendedor 
externo é munido de inú-
meros benefícios, podendo 
ter informações imediatas 
sobre o estoque, o mix e 
a margem dos produtos, 
realizando assim visitas 
mais eficientes e ganhando 
tempo.

A inteligência por traz 
do BI Action é capaz de 
demostrar ao usuário, de 
forma enxuta e direta, as 
informações necessárias 
para uma tomada de ação 
mais efetiva em campo. 
Com a utilização diária, 
o usuário começa a per-
ceber a vantagem da fer-
ramenta e o valor que ela 
agrega durante as visitas. Assim, muito 
rapidamente, a solução é integrada ao 
cotidiano do time externo e passa a 
ganhar a aderência e a comprovar sua 
eficiência a esses usuários.

Um exemplo prático dessa interação 
oferecida por essa solução está na 

organização automática das visitas da 
semana, onde a inteligência do sistema 
cria automaticamente alertas indicando 
quando o ciclo médio de compras de cada 
cliente se encerrou. Com uma carteira 
enorme de clientes, seria muito difícil o 
representante ter esse controle de forma 
eficaz, sem o auxílio de uma tecnologia.

Para criar o sistema do SaaS (Sof-
tware as a Service) que compõe o BI 
Action, a empresa de tecnologia estu-

dou a rotina e o compor-
tamento dos vendedores 
em campo, e desenvolveu 
a ferramenta para ser 
uma potencializadora 
das ações do vendedor, 
organizando suas ativi-
dades e criando insights 
que, sem o auxílio dessa 
ferramenta, seria muito 
difícil desse profissional 
atingir.

Pensando em propor-
cionar uma familiarização 
e uma interação fluída 
dos vendedores com o 
BI Action, a empresa 
definiu para a fase de 
implantação um processo 

de treinamento aplicado pelo seu time 
de Customer Success voltado aos ges-
tores e à equipe de vendedores. Após 
essa etapa, o time de Suporte fica à 
disposição para atender demandas e 
dúvidas que possam surgir no início da 
utilização. Assim, com a incorporação 
simplificada da ferramenta, os vende-

dores já podem enxergar em pouco 
tempo os benefícios proporcionados. 
Durante as visitas, o usuário consegue 
perceber claramente a facilidade para 
obter informações relevantes, que me-
lhoram as vendas; isso traz um impacto 
muito positivo ao dia a dia acelerado 
que o profissional da Indústria e do 
Atacado costuma ter.

A comunicação facilitada pela ferra-
menta entre gerentes e times externos 
também melhora as engrenagens das 
vendas. O gestor da equipe pode con-
figurar pelo painel web quais as infor-
mações e a frequência de mensagens 
que cada usuário deve receber. Com 
isso, é possível programar lembretes 
sobre campanhas, avisos para cadastro 
de shopping de preços, entre outras 
informações que trazem grande ajuda 
para a rotina de vendas.

Atualmente, a aplicação da TI no 
Varejo, especialmente no setor B2C, 
envolvendo as áreas de Atacado e 
Indústria, não é mais uma tendência, 
mas uma necessidade. Com a compe-
titividade acirrada e a quantidade de 
informação disponível, as empresas que 
não buscarem soluções tecnológicas 
para suas operações irão perder mais 
espaço no mercado a cada dia. A tecno-
logia é uma ferramenta poderosa e que 
veio para ficar no Varejo, quando utili-
zada da maneira correta, pode trazer 
inúmeros diferenciais para a empresa, 
servindo, sobretudo, às necessidades 
dos seus usuários.

(*) É CEO da BI Action.

Diretores, gerentes e representantes externos jogam no mesmo time e todos saem ganhando, quando a 
solução adotada é realmente eficiente
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“As tecnologias 
e as aplicações 
de uma solução 
de inteligência 
comercial voltada 
ao setor do Varejo 
B2C devem ajudar 
a construir uma 
ferramenta muito 
bem articulada, que 
funcione de modo 
intuitivo, sutil e 
vantajoso para todas 
as partes.

IT FORUM 365

A importância do ambiente da marca, valores 
e identidade visual para uma empresa

Nesse artigo, quero abordar duas 
variáveis que vão funcionar como 
diferencial competitivo para qualquer 
negócio. E é isso que também pode 
posicionar a sua empresa adiante da 
concorrência. Uma deles, é a marca. 
Trata-se da representação gráfica do 
nome do seu negócio. É o que vai nos 
diferenciar visualmente do concorren-
te, e o que faz ter a percepção de busi-
ness, de negócio, de algo corporativo.

E a marca precisa conversar direta-
mente com a outra variável, que é a 
identidade visual. Pode ser externa, 
ficar na fachada ou interna, uma 
identidade dentro dos ambientes. 
Esses dois itens precisam ser bem 
pensados e planejados, afinal, irão 
impactar diretamente em seu valor 
agregado. Lembre-se que valor é o que 
você entrega para o cliente, enquanto 
preço, é o que ele te paga.

Será que existe diferença de preço 
somente por conta da marca ou tam-
bém pelo valor que ela apresenta? Va-
mos citar o exemplo da Nike. Quanto 
esta empresa trabalhou ao longo dos 
anos para que o público entendesse 
que, qualquer item que leva o seu lo-
gotipo, vale o preço que encontramos 
hoje nas lojas?

Será que um café custa R$ 2,00 e 
o outro R$ 6,00 apenas por conta da 
marca ou também devido ao branding? 
No café de R$ 2,00, o colaborador que 
te entrega a bebida possivelmente não 
sabe o seu nome, talvez o copo até 
queime a sua mão. Já no mais caro, o 
nome do cliente é anotado, te chamam 
para pegar seu pedido e o copo, que 
é firme, seguramente não queimará a 
sua mão. Além disso, tem Wi-Fi turbo, 
ar condicionado, música ambiente, 
poltronas super confortáveis e, se tiver 
vaga, ainda é possível relaxar por lá 
algum tempo.

Esse cenário descrito acima desper-
ta um comportamento de interesse por 
determinada marca. E isso acontece 
quando uma gestão é eficaz, e faz com 
que as pessoas queiram você e não o 
seu concorrente.

Mas então o preço não tem nada a 
ver com isso?

Sim, com certeza tem, mas preço re-
presenta menos que 10% pela decisão 
de compra por um produto ou serviço. 
O que representa mais é quanto aquele 
serviço/produto vale para mim.

Separei alguns elementos para te 
fazer evidenciar a sua marcar ainda 
mais. Por exemplo, a missão, visão 

e valores. São três atributos que re-
presentam para o cliente aquilo que a 
empresa é hoje (missão), o que quer 
ser amanhã (visão) e os princípios 
que norteiam o trabalho (valores). 
E isso é importante não ter apenas 
pendurado na parede, o que estiver 
descrito é preciso cumprir, ou é me-
lhor nem ter.

Agora, vamos às tarefas:
Descreva a missão, visão e valores 

do seu negócio. Se não sabe por onde 
começar, selecione algumas palavras-
-chaves.

Pense em um nome e uma marca 
que definam a sua empresa

A partir do seu nome e marca, vamos 
começar a pensar em uma identidade 
visual (externa e interna).

Siga essas etapas e assim será possí-
vel definir esses três itens, caso você 
esteja começando uma empresa do 
zero, ou passando por um processo 
de reformulação. Boa Sorte.

(Fonte: Dr. Éber Feltrim é dentista e atualmente 
especialista em marketing começou a sua carreira 

em Assis. Após alguns anos, notou a abertura 
de um nicho em que as pessoas eram pouco 

conscientes a respeito, o marketing para a área da 
saúde. Com o interesse no assunto, abdicou do 
trabalho de dentista e fundou a SIS Consultoria, 
especializada em desenvolvimento e gestão de 

clínicas.

News@TI
App ensina crianças e pais como se prevenir 
contra o Coronavírus

@Dynamo, app israelense 
desenvolvido para as 

crianças e pais, acaba de 
inserir conteúdo  especial 
sobre Coronavírus - Covid-19. 
O objetivo é  ensinar sobre 
prevenção. Para funcionar, o 
app precisa ser baixado pelos 
pais e pela criança. A versão 
infantil funciona como um 
jogo e traz perguntas sobre 
diversas áreas do conheci-
mento e sentimentos. Para 
desbloquear a tela do celular 
é preciso responder a essas 
questões. A versão dos pais 
permite a escolha das ques-
tões e acesso às respostas 
e desempenho dos filhos. O  
conteúdo sobre o Covid-19 no 
Dynamo é baseado nas infor-
mações da Organização Mundial de Saúde. Quando o tema 
Coronavírus é selecionado pelos pais, o celular das crianças 
mostra perguntas e informações relacionadas a mitos e fatos 
sobre a doença (https://www.dynamo.fyi/).



Coronavírus e histeria

O mundo assiste a 
uma pandemia, ao 
menos é o que afirmam 
os principais meios 
de comunicação, 
ancorados em fontes das 
mais distintas, médicas 
ou não

A rápida expansão glo-
bal do Coronavírus 
tem desestabilizado 

os diversos setores e parece 
ter atingido parcela da mídia 
de maneira avassaladora. 
Antes de entrar em pânico, é 
necessário analisar de forma 
crítica o cenário criado pela 
doença, assim como as di-
versas afirmações divulgadas 
recentemente. Diante dos 
desdobramentos da epidemia 
no Brasil, há tópicos essen-
ciais a serem destacados. 

O primeiro passo é relem-
brar a Gripe Suína (H1N1), 
que matava e ainda muito 
mais, em comparação ao Coro-
navírus/COVID-19. Aliás, em 
2009, foi registrado o pico da 
doença, mas, até hoje, o vírus 
continua a infectar brasileiros. 
Atualmente, o País apresenta 
dez vezes mais casos de H1N1. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, no ano passado, 
somente no Brasil, foram 
796 mortes e 3.430 pessoas 
infectadas. 

Portanto, a gripe matou 
23,2% dos pacientes inter-
nados, uma porcentagem que 
representa 23 mortes a cada 
100 doentes. É responsável 
ressaltar ainda que a taxa de 
letalidade de uma doença é 
calculada pela razão entre 
o número de pessoas que 
morreram e o total de casos. 
Porém, nem sempre é fácil 
calcular esse índice, já que 
muitos com sintomas mais 
leves, nem procuram um 
serviço de saúde. 

Em contrapartida, a morte 
sempre é contabilizada cer-
tamente. De acordo com in-
formações do Johns Hopkins 
Coronavírus Resource Center, 
a taxa de mortalidade real do 
coronavírus é de 0,2%: a mes-
ma taxa de mortalidade geral. 
Visto que o COVID-19 causa 
infecções respiratórias bran-
das a moderadas, representa 

maior ameaça às pessoas com 
doenças prévias ou idosos. 

No grupo de risco estão 
pacientes em tratamento 
oncológicos, cardiopatas, dia-
béticos, pessoas com insufici-
ência renal crônica ou doença 
respiratória crônica. Assim, 
quando se fala em mortalida-
de, é fundamental levar em 
consideração a idade, outras 
enfermidades associadas, o 
local, a equipe médica envol-
vida e a estrutura de suporte 
de vida disponível para esse 
paciente que, infelizmente, 
não é a mesma para todas as 
regiões do Brasil. 

Frente a esses dados, é 
inevitável pensar na criação 
de uma paranoia irrespon-
sável em torno do assunto, 
prejudicando o comércio, 
as atividades esportivas e a 
própria rotina das pessoas. 
Inclusive, esse pânico gera 
situação de caos que pode 
levar até à falta de suprimento 
nos supermercados. 

Outro ponto a ser avaliado 
é a possibilidade de o Corona-
vírus estar servindo como es-
tratégia política e de marketing, 
desviando o foco de situações 
políticas em curso no Brasil e 
no mundo. Parece que se per-
deu de vista a noção de que a 
doença raramente apresenta 
complicações mais sérias e 
o tratamento necessário é 
basicamente o repouso. 

Por fim, é mister alertar 
sobre a prevenção. O uso 
da máscara e do álcool não 
apresentam a mesma efici-
ência quando comparado à 
higienização das mãos com 
água e sabão. Além disso, 
evitar colocar a mão na 
boca e olhos é outra medida 
essencial. Gerar pânico não 
é a melhor maneira de con-
duzir esse tipo de situação. 
É indispensável atentar-se às 
declarações sem fundamen-
tos e equivocadas. 

Dados e números são in-
formações valiosas capazes 
de fornecer um panorama 
da situação, tornando-se 
ferramentas ao combate da 
doença. Porém, isolados po-
dem não dizer nada. Pense e 
compare antes do desespero. 

 
(*) - Médico, é presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

www.netjen.com.br
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D - Energia do Lixo
A BioX Energy desenvolveu um sistema de tratamento de lixo com impacto 
zero para o meio ambiente. A planta, tem tamanho expansivo, e vai desde 
uma planta completa para cidades ou municípios ou até uma versão em 
Container móvel que pode ser instalada em fábricas ou aterros. Por exemplo: 
uma planta capaz de tratar 24 toneladas de lixo por dia consegue produzir 
aproximadamente 24 megawatts de energia, o suficiente para iluminar 3.960 
casas. O processo produz energia limpa que pode ser negociada no mercado 
livre de energia. Além disto, ainda são gerados combustíveis sintéticos, gás, 
óleo e carvão coque. Todo lixo vira energia ou subprodutos sustentáveis. 
Outras informações em: (www.instagram.com/biox.energy/).

E - Metodologias de Gestão 
Para disseminar tendências e melhores práticas em gestão, será realizado 
o XII Congresso Internacional Six Sigma Brasil 2020 nos dias 26 e 27 de 
maio, no Hotel Pullmann (R. Olimpíadas, 205). O evento trará conteúdo de 
qualidade e credibilidade a gestores e profissionais da área para ajudá-los 
a lidar com os revezes que acometem o ambiente empresarial de maneira 
cada vez mais frequente. A temática “Valor Para o Amanhã” estará no 
centro dos debates sobre como garantir a continuidade dos negócios sob 
diferentes perspectivas – da liderança à gestão de projetos, processos e 
qualidade. Um dos temas de destaque é a LGPD, que entrará em vigor em 
agosto. Outras informações: (www.congressosixsigma.com.br).

F - Indústria de Saúde 
Wolters Kluwer Health, líder mundial no fornecimento de soluções e 
informações para o momento de cuidados ao paciente, para a indústria 
de saúde, acaba de anunciar que o UpToDate, foi classificado como o 
recurso número um para o suporte à decisão clínica no ranking Best in 
KLAS: Software and Services de 2020. A KLAS, empresa de pesquisa 
especializada em monitorar e relatar o desempenho dos fornecedores 
de serviços de saúde, pelo segundo ano consecutivo, considerou que o 
UpToDate  da Wolters Kluwer Health teve a  melhor performance entre 
as soluções de referência clínica que são usadas por profissionais da 
saúde no momento do cuidado ao paciente. Mais informações: (http://
healthclarity.wolterskluwer.com).

A - Simpósio de Segurança
Nos dias 5 e 6 de maio, Brasília sediará a 3ª edição do Simpósio Inter-
nacional de Segurança, que objetiva debater a utilização da tecnologia 
e inovação no aperfeiçoamento do combate à criminalidade, além de 
contar com uma feira, por meio da participação de empresas com atu-
ação nesse setor. Sob o tema "As Inovações Tecnológicas no Combate 
à Criminalidade", o evento reunirá especialistas, empresários do setor 
e representantes de instituições policiais e de entidades congêneres. 
Novidades relacionadas às inovações tecnológicas, por meio da parti-
cipação de empresas que são referência internacional no combate ao 
crime. Mais Informações: (www.simposioseguranca.com.br). 

B - Piracicaba/Panorama
O consórcio vencedor da licitação para a concessão Lote Piracicaba 
Panorama, que abrange 1.273 km de rodovias, está com 448 vagas de 
empregos abertas em 32 cidades atravessadas pela malha que estará 
sob sua operação a partir da assinatura do contrato. A habilitação do 
consórcio foi publicada no DOE na última sexta-feira (13), após análise 
da documentação apresentada pela licitante sob aspectos jurídicos, 
econômico-financeiros e técnicos, constatando que a licitante atende a 
todos os requisitos estabelecidos em edital. A partir desta publicação, o 
grupo tem até 30 dias para assinar o contrato de 30 anos de concessão. 
O início de operação está previsto para o primeiro semestre de 2020. 

C - Software e Gestão
O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre software e 
gestão – chega a sua 4ª edição no Brasil tendo como tema central: “O 
software como agente da transformação humana e dos negócios”. A 
atividade acontece no Expo Center Norte, nos dias 14 e 15 de abril. 
Entre as diversas discussões, que podem ajudar os participantes a ter 
um panorama mais abrangente do mercado de modo geral, está a pa-
lestra de Paulo Rabello, que irá falar obre os “Riscos e Oportunidades 
da Reforma Tributária: O que o Brasil precisa”. O evento é voltado para 
profissionais do setor tecnológico, e para quem compreende o investi-
mento em tecnologia como fundamental para o crescimento do negócio. 
Informações: (https://erpsummit.com.br/).

G - Teste Gratuito
Preocupado em oferecer acesso e mitigar os riscos de pacientes acima 
de 80 anos, o Labi Exames está oferecendo exames gratuitos para o 
diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). O atendimento será reali-
zado na casa do paciente, exclusivamente na capital paulista, mediante 
agendamento. Na primeira semana, a startup de exames laboratoriais 
atenderá 10 pessoas por dia. O Labi Exames é um laboratório de análises 
clínicas cujo propósito é descomplicar o cuidado com a saúde, e trabalha 
para que todos possam viver mais e melhor. O agendamento deve ser 
feito diretamente pelo site (https://labiexames.com.br/coronavirus).

H - Professor Assistente
A Unesp seleciona candidatos para 27 vagas de professor assistente nos 
seguintes municípios: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Franca, 
Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rio Preto e Sorocaba. Os prazos 
de inscrição vão até 15 de abril de 2020, de acordo com o departamento 
e a área da vaga. Exige-se titulação mínima de Doutor. As contratações 
são para Radiologia Odontológica, Física e Física Geral, Ciências Bio-
lógicas e Morfologia, Sistemas de Computação, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional e Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos.
Inscrições pelo site: (https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concursos).

I - Profissionais de TI
A Matera, empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro, 
fintechs e gestão de riscos, segue inovando os serviços oferecidos e 
participando da transformação do mercado em que atua. Pagamentos 
Instantâneos, QR Code para pagamento mobile offline, open banking, 
fintechs embarcadas, são algumas das novidades que a empresa tem atu-
ado diretamente. A Matera está abrindo mais de 200 postos de trabalho 
para as áreas de tecnologia, RH, marketing, negócios e vendas e negócios 
financeiros e estão distribuídas entre os escritórios de Campinas, São 
Paulo, Maringá e Porto Alegre. Os interessados devem se inscrever pelo 
site (https://jobs.kenoby.com/matera). 

J - Maratona de Manaus
A Cosan, conglomerado brasileiro com atuação em energia e logística, é 
a nova patrocinadora da Maratona de Manaus 2020, que será realizada 
no dia 22 de novembro. Esta edição terá novidades nos percursos. Além 
das provas de 42km, 21km e 10km, contará com dois desafios inéditos 
nos quais os corredores irão testar seus limites: 10k + 42k e 21k + 42k - o 
atleta irá correr no sábado (21) o percurso de 10k ou 21k, conforme sua 
escolha, e no domingo (22) o percurso de 42k. No dia 21 ainda acontece 
a Maratoninha de Manaus em um percurso de 100 metros para crianças 
na faixa etária de 1 a 12 anos. As inscrições para todas as provas podem 
ser feitas pelo site (www.maratonademanaus.com.br).

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. 
nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 08.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 13 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

A maior parte dos re-
cursos será disponi-
bilizado de remane-

jamentos, de linhas de cré-
dito e de antecipações de 
gastos, sem comprometer o 
espaço fiscal no Orçamento. 
Entre as medidas, estão a 
liberação de saques dos 
FGTS, a antecipação do 13º 
do INSS, e a suspensão por 
três meses do pagamento 
de alguns impostos. 

"Estamos fazendo um 
programa emergencial que 
no total tem quase R$150 
bilhões de recursos injeta-
dos em três meses".  Guedes 
explicou que até R$ 83,4 
bilhões serão destinados a 
ações para a população mais 
vulnerável. Já R$ 59,4 bi-

Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou medidas para 
tentar amenizar impacto do coronavírus.
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A Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil cancelou, 
a partir de amanhã (17), 
as entrevistas rotineiras de 
visto de imigrante e não imi-
grante. O cancelamento vale 
também para os consulados 
do país no Brasil. Segundo 
informou a embaixada hoje 
(16), não existe uma data 
para que os atendimentos 
sejam retomados. A expec-
tativa é retomá-los “o mais 
rápido possível”.

A embaixada esclareceu 
ainda que a taxa paga para 
solicitação de visto tem validade de um 
ano a partir da data do pagamento. Des-
sa forma, um novo agendamento poderá 

Medida é tomada em virtude da pandemia de coronavírus.
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O Brasil permanece en-
tre os maiores recicladores 
mundiais de latas de alumí-
nio para bebidas. Em 2018, 
foram coletadas e recicladas 
96,9% dessas embalagens. O 
que equivale dizer que foram 
reaproveitadas quase todas as 
latas que entraram em circu-
lação no mercado, cerca de 26 
bilhões de unidades. 

Em números exatos: das 
330,3 mil toneladas de latas 
que foram comercializadas no 
período, 319,9 mil toneladas 
foram recicladas. O levanta-
mento é feito com base em 

números apurados pela Asso-
ciação Brasileira do Alumínio 
(Abal) e pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alumínio (Abra-
latas). Em relação a 2017, o 
consumo de latas de alumínio 
de bebidas em 2018 cresceu 
8,7% e esse aumento foi acom-
panhado pela reciclagem, que 
avançou 8,1%. 

"O Brasil é exemplo para o 
mundo. Desde 2004, o nosso 
índice de reciclagem de latas 
permanece acima de 90%, 
o que significa que a cadeia 
da reciclagem tem acom-

panhado o crescimento do 
consumo, o que não é trivial", 
lembra Milton Rego, presi-
dente executivo da Abal. "Isso 
é resultado do investimento 
da indústria do alumínio 
no sistema de reciclagem. 
Criamos pontos de coleta 
em todo o país e uma rede 
logística estruturada, que 
faz esse material chegar às 
fábricas, onde é reaproveita-
do. E, claro, contamos com o 
trabalho eficiente, dedicado e 
fundamental dos catadores". 

Os fabricantes de latas de 
alumínio para bebidas en-

tenderam as demandas dos 
consumidores, usaram novas 
tecnologias de impressão, 
mostraram que a embalagem 
é mais leve e pode ser uma 
opção interativa, além de 
ser mais fácil de transportar. 
"Além disso, diversificamos 
o uso da lata: da cerveja, 
envasada principalmente 
em lata, chá, bebidas ener-
géticas, cachaça e, agora, a 
água mineral também mostra 
movimento para as latas", res-
salta o presidente executivo 
da Abralatas, Cátilo Cândido 
(AC/Abralatas|AC/ Abal).

Governo anuncia pacote para 
injetar R$147 bilhões na economia
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um pacote de medidas emergenciais que visa injetar até R$147,3 
bilhões na economia do país nos próximos três meses, na tentativa de amenizar o impacto do novo coronavírus

"Vamos cuidar dos mais 
idosos. Já anunciamos os R$ 
23 bi para entrar em abril 
e mais R$ 23 bi para maio 
(sobre antecipação para 
aposentados e pensionistas 
do INSS) e antecipar abo-
nos para junho (R$ 12 bi)", 
acrescentou. 

No total, 19 propostas em 
tramitação no Congresso 
Nacional foram definidas 
como prioridade, incluindo 
a proposta do Pacto Fede-
rativo, que descentraliza 
recursos da União para 
estados e municípios, e a 
aprovação do projeto de lei 
que autoriza a privatização 
de Eletrobras, que renderá 
R$ 16 bilhões ao governo 
neste ano (ANSA/ABr).

lhões dos recursos vão para 
a manutenção de empregos, 
enquanto que pelo menos 

R$ 4,5 bilhões serão dispo-
nibilizados para o combate 
direto à pandemia.

Embaixada dos EUA cancela entrevistas 
para obtenção de visto

mente para aquele país, a 
orientação é contatar a em-
baixada pelo e-mail: (bra-
zil_contactus+br+info+en@
visaops.net).

As medidas foram toma-
das em virtude da pandemia 
de coronavírus (Covid-19). 
São mais de 180 mil casos 
em todo o mundo, com o 
número de contaminações 
crescendo a cada dia. Países 
como Itália e Espanha de-
cretaram quarentena para 
conter o ritmo de contami-
nações. Com isso, as pesso-

as só podem sair para comprar comida 
e medicamentos, ir ao hospital ou por 
causa de outras urgências (ABr).

ser feito respeitando o prazo. Caso o 
viajante tenha um assunto urgente nos 
Estados Unidos e precise ir imediata-

Brasil na liderança de reciclagem de latas de alumínio

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: LUÍS PAULO RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão lider de 
produção, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (21/12/1996), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de José Paulo da Silva e de Lucia Aparecida Ramos. A 
pretendente: ARIANE DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Itaquaquecetuba, SP, no dia (27/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Beatriz Pereira de Andrade.

O pretendente: AVELARDO RAMOS DE MELO, estado civil solteiro, profissão balconista 
de farmácia, nascido em Itamaraju, BA, no dia (25/09/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marinho José de Melo e de Nair Araujo Ramos. A 
pretendente: GENEIDE TEIXEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Palmares, PE, no dia (04/07/1962), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Teixeira da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: JONATHAN COSTA LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adilson Ferraz Lima e de Angelia Cristina Costa. A pretendente: 
ALINE SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Oliveira e de Nazaré dos Santos.

O pretendente: BRUNO ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gil Sergio Ferreira dos Santos e de Silvane Brito de Araujo. A preten-
dente: ANA CAROLINE SANTOS DE JESUS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Santo André, SP, no dia (28/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eliezer Bispo de Jesus Junior e de Carmelice Alves dos Santos.

O pretendente: ITALO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em Milhã, CE, no dia (10/06/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Josenildo de Oliveira e de Raimunda Eliane Chagas da Silva. A pre-
tendente: PATRÍCIA FREIRES VITURIANO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Senador Pompeu, CE, no dia (10/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Vituriano Neto e de Maria Madalena Freires Vituriano.

O pretendente: CLOVIS BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Porfirio Bezerra da Silva e de Cicera Catarina da Silva Bezerra. 
A pretendente: MARIA PAULA DE ASSIS ROBERTO, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Humberto Aparecido Roberto e de Dilene de Assis Negreiros.

O pretendente: BRUNO GARCIA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão coletor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agnaldo de Jesus e de Benedita Garcia Jesus. A pretendente: 
MAGALI DONIZETE DE JESUS FERNANDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de limpeza, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (17/04/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Fernando dos Santos e de 
Maria Aparecida de Assis.

O pretendente: WESLEY TABOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gesseiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Orlando da Silva e de Magaly Tabosa da Silva. A pretendente: 
KESSYA CRISTINA BALBINO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Katia Teresa Balbino.

O pretendente: MOZART MARCELINO FREIRE, estado civil divorciado, profissão garçom, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/07/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis de Souza Freire e de Suzana 
Aparecida Marcelino Freire. A pretendente: ALICIA SILVA DA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão atendente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Ferreira da Rocha e de Maria 
do Carmo Barbosa da Silva Ferreira da Rocha.

O pretendente: ISAIAS BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança de 
transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1994), residente e domiciliado Rua 
Vicente Reis, 40, Jardim Miriam, neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Wagner da 
Silva e de Maria de Lourdes Batista. A pretendente: PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1995), 
residente e domiciliada Rua Vicente Reis, 40, Jardim Miriam, neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Carlos dos Santos e de Fabiana Aparecida Almeida dos Santos.

O pretendente: RONALDO BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ruy Barbosa de Souza e de Cosmerina Francisco dos 
Santos. A pretendente: VIVIAN PEREIRA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Osandi Pereira Silva e de Maria Antonia da Silva.

O pretendente: WELTON DORNELAS MAGALHÃES, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Corrêa Magalhães e de Dalva 
Maria Dornelas Magalhães. A pretendente: DEBORA EDUARDO NUNES, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Nunes e de Rute Eduardo Nunes.

O pretendente: RAMON RODRIGUES PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Pereira de Lima e de Cleide Souza Pereira de 
Lima. A pretendente: MAYARA JULIANE PRADO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/10/1996), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Erlon Soledade dos Santos e de Lourdes 
Conceição Prado dos Santos.

O pretendente: LINDENBERG FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito José Alves de Lima e de Geni Ferreira do Nas-
cimento Alves de Lima. A pretendente: KAHOMA FRANCISCA MATOS NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio de Oliveira 
Nascimento e de Rosimeire de Matos Pereira.

O pretendente: MAXUEL HENRIQUE DOS SANTOS LINS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aparecido Lins e de Gilmara Bispo dos San-
tos Lins. A pretendente: THAÍS NUNES COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
ajudante de costureira, nascida em Arujá, SP, no dia (04/04/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gecimar Costa da Silva e de Aldileide Zulmira Nunes.

O pretendente: FELIPE MARTINS MOREIRA JÚNIO, estado civil divorciado, profissão cor-
retor de imóveis, nascido em Divinópolis, MG, no dia (17/04/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Martins Moreira e de Gení Nercília Moreira. A 
pretendente: FRANCIELE CLOTILDE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Paudalho, PE, no dia (14/04/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Barbosa da Silva e de Clotilde Elvira Gomes.

O pretendente: JAILSON DE SOUZA NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Andrade do Nascimento e de Maria de 
Souza do Nascimento. A pretendente: MARCIA DE MENDONÇA FERREIRA, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Goiana, PE, no dia (08/07/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Vicente Ferreira e de Maria Da 
Conceição de Mendonça Ferreira.

O pretendente: DAVID MAYLON SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1998), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Terra de Oliveira e de Ana Lucia da 
Silva. A pretendente: ARISLAINE CAJAIBA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/01/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos dos Santos e de Jaqueline Cajaiba dos Santos.

O pretendente: HUGO MARTINS BARNABE, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Juraci da Silva Barnabe e de Andrea Christina Martins. A pretendente: 
PALOMA VASCONCELOS DUARTE RODRIGUES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Amós Santos Duarte Rodrigues e de Alacir de Vasconcelos.

O pretendente: EDUARDO INACIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/11/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Zilda Inacio da Silva. A pretendente: LILIAN RODRIGUES 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em Caieiras, SP, no dia 
(18/02/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clemente 
Rodrigues da Silva e de Ana da Silva Pereira.

O pretendente: ALAN ALVES DE CERQUEIRA, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em Suzano, SP, no dia (15/11/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Renaldo Cesar de Cerqueira e de Elenita Alves da Silva Cerqueira. A 
pretendente: DAIANA BORGES MARQUES RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Marques e de Maria Teresa Borges Marques.

O pretendente: CARLOS MATHEUS DE LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
desenvolvedor de software, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1994), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos Santos e de Diva de Lima. 
A pretendente: HADASSA FIDELLIS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de 
operação, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1993), residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Ribeiro Santos e de Roseane Fidellis de Macedo Santos.

O pretendente: REGINALDO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sinvaldo Lima dos Santos e de Maria Andre da Silva. A pretendente: 
VANILZA LUISA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/02/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Laudelina Luiza de Castro.

O pretendente: JADIJANEI ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Palmeira dos Indios, AL, no dia (24/12/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Mariano de Souza e de Antônia Ozória de Souza. A 
pretendente: JOSEFA MARIA SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (30/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Pinto de Souza e de Bernadete Josefa de Souza.

O pretendente: DANILO COSTA ROCHA, estado civil divorciado, profissão encarregado 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Rodrigues Rocha e de Soraia dos Santos 
Costa Rocha. A pretendente: BIANCA KETHELYN DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em Santo André, SP, no dia (04/01/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivino Nogueira de Almeida e de 
Maria da Gloria dos Santos Almeida.

O pretendente: RAPHAEL SALATINI MAURÍCIO, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing receptivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Leonardo Moraes Maurício e de 
Edna Salatini Maurício. A pretendente: ANA PAULA THOME DE FREITAS, estado civil 
solteira, profissão operadora de telemarketing receptivo, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/09/1971), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Noel 
Thome de Freitas e de Vanda Santana de Freitas.

O pretendente: JOSÉ HILTON DE JESUS, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1972), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Terezinha Maria de Jesus. A pretendente: MARIA DO ROSÁRIO DUARTE, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida em Mamanguape, PB, no dia (12/05/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo Duarte.

O pretendente: RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique dos Santos Silva e 
de Mariangela Soares dos Santos. A pretendente: LUANA MARTINS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar veterinário, nascida em Suzano, SP, no dia (10/11/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cristina Martins da Silva.

O pretendente: WESLEY BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/06/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joel Amancio dos Santos e de Elma Aparecida de Brito dos Santos. 
A pretendente: PAMELA LIMA MATTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/01/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Almeida Mattos Neto e de Vanete Matos Lima.

O pretendente: DAVI ARAÚJO EUZÉBIO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/2002), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Euzébio e de Keila Araújo Soares. A pretendente: ELENA 
JANSEN DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (17/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Juscelino Pereira de Oliveira e de Rosimeire Jansen de Oliveira.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA BARROSO, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de limpeza, nascido em Jataí, GO, no dia (26/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silvana Cibele Lopes da Silva Barroso. A pretendente: 
KARINA REBECA NEVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de telema-
rketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Cristovão da Silva e de Adriana Aparecida Neves da Silva.

O pretendente: IVONALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Água Branca, AL, no dia (10/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Gomes da Silva e de Josefa Pereira da Silva. A pretendente: 
TALITA DE OLIVEIRA JANUÁRIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ronilson dos Anjos Januário e de Fabiana Fatima de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo de Lima Ferreira e de Antonia Aparecida Ferreira. A 
pretendente: SUELLEN VIANA ALVES, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Emidio Rodrigues Alves e de Selma do Nascimento Viana.

O pretendente: MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS VITAL, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Vital Sales e de Maria de Fatima dos Santos 
Vital. A pretendente: CRISTIANE JESUS DO CARMO ARAUJO, estado civil solteira, 
profissão técnica de enfermagem, nascida em Cubatão, SP, no dia (19/04/1985), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio do Carmo Araujo e 
de Maria Lucia de Jesus.

O pretendente: LUCAS PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
autenticação, nascido em Praia Grande, SP, no dia (20/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Raimundo dos Santos Silva e de Marcia Pe-
reira Silva. A pretendente: AMANDA CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Fortunato da Silva e de 
Kelli Cristina Correia da Silva.

O pretendente: LUCIANO MARTINS LIMA, estado civil divorciado, profissão mecânico, 
nascido em Itapeva, SP, no dia (28/10/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jairo de Araujo Lima e de Angela Maria Martins Lima. A pretendente: 
LUCIANE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (04/05/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Dirson Jeronimo de Oliveira e de Jacira de Oliveira.

O pretendente: ALEXSANDRO BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
estampador, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Borges dos Santos e de Ivete dos Santos. A 
pretendente: CAMILA DE LIMA SOARES, estado civil solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio da Silva Soares e de Rosilene Maria de Lima.

O pretendente: LUCAS EMANUEL CARVALHO DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Milson Bispo de Souza e de Rita Ivani 
Gomes de Carvalho. A pretendente: JOSEANE SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão confeiteira, nascida em Palmares, PE, no dia (27/04/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Saturnino Francisco do Nascimento 
e de Cosma Santos do Nascimento.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profissão contro-
lador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Antero Gomes e de Maria Aparecida dos 
Santos Gomes. A pretendente: ANDRESSA DA SILVA BRITO, estado civil solteira, profis-
são professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Lima Brito e de Dulce Soares da Silva Brito.

O pretendente: VANDER NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em Diadema, SP, no dia (27/01/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Nunes da Silva e de Rosane da Fonseca 
Matos. A pretendente: MARILIA PACIFICO FAGUNDES DOS SANTOS SILVA, estado 
civil solteira, profissão administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pacifico da Silva 
Filho e de Mirian Fagundes dos Santos da Silva.

O pretendente: RENAN GOMES DE MATOS, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1991), residente e domiciliado em Osasco, SP, 
filho de Edvaldo Araujo de Matos e de Antonia Vilani Gomes de Matos. A pretendente: 
ÉRIKA FERREIRA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/06/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Derval 
José Ferreira e de Maria Idelma Ferreira.

O pretendente: DANILO GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão empilha-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Carlos dos Santos e de Marinalva Gomes dos Santos. A 
pretendente: LETÍCIA MOTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em Nossa Senhora das Dores, SE, no dia (03/07/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Santos e de Michelle da Mota.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DE LIMA CINTRA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1997), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Souza Cintra e de Ligia 
Santos de Lima. A pretendente: JOICE SARAH DA SILVA SOUZA, estado civil divorciada, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/10/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Aparecido de Souza e de Maria 
Claudia da Silva Souza.

O pretendente: MARCOS DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão far-
macêutico, nascido em Jaguarão, MG, no dia (13/08/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelio Rodrigues de Oliveira e de Maria Dalva de Oliveira 
Rodrigues. A pretendente: TABATA LOURENÇO FELICIO, estado civil solteira, profissão 
biomédica, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Lopes Felicio e de Eliane Lourenço Felicio.

O pretendente: FILIPE SOUZA SOARES, estado civil solteiro, profissão assistente de 
produção gráfica, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osmario da Silva Soares e de Maria Santos Souza 
Soares. A pretendente: KATHLEEN RAIANE DINIZ DA CONCEIÇÃO SILVA, estado 
civil solteira, profissão analista junior, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Barboza da 
Silva e de Maura Diniz da Conceição.

O pretendente: NERIVALDO DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lourivaldo Francisco Santana e de Dalgisa Dos 
Santos Santana. A pretendente: SANDRA SANTOS DE SOUSA, estado civil solteira, 
profissão costureira, nascida em Morro do Chapéu, BA, no dia (17/03/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Vieira de Sousa e de 
Josefa Alves Santos.

O pretendente: SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em Santa Cruz da Vitoria, BA, no dia (20/01/1963), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Cardoso dos Santos e de Rosa Maria 
de Carvalho. A pretendente: ELENI DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1961), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Granja de Vasconcelos e de Maria de Lourdes 
de Vasconcelos.

O pretendente: GERSON ALVES BARBOSA, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Osvaldo Costa Barbosa e de Helena Alves Costa. A pretendente: 
TAMIRES DOS SANTOS TRINDADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edineuza dos Santos Trindade.

O pretendente: EDIMAR FERREIRA NUNES, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Teresina, PI, no dia (16/02/1962), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Ferreira Nunes e de Maria Alice Ferreira da Silva Nunes. A 
pretendente: PAMELA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Almirante de Oliveira e de Rosilda da Silva Ferreira.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edison Jose dos Santos e de Geisa de Oliveira. A preten-
dente: THAUANY ALBANY CRISTINA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Guarulhos, SP, no dia (29/10/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Ricardo de Souza Ferreira e de Paula Cristina da Silva.

O pretendente: AMADEU MANOEL DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1955), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Manoel dos Santos e de Joventina Maria de 
Jesus. A pretendente: ROSEMARY DA SILVA MIRANDA, estado civil viúva, profissão 
diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/07/1963), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Moreira da Silva e de Benedita Maria da Silva. 

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: DILLAN DE ANDRADE SALLES, de nacionalidade brasileira, profissão 
carregador, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (27/12/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aparecido Valentim 
de Salles e de Darci de Andrade Salles. A pretendente: DANIELE TARGINO SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em Campina 
Grande - PB, no dia (25/02/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Roberto Targino do Nascimento e de Maria José Silva Santana.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profis-
são ator, estado civil solteiro, nascido em Americana - SP, no dia (02/02/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Antonio de Souza Junior e 
de Sandra Regina Martins de Souza. O pretendente: ERICK NATANAEL MARQUES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de câmera, estado civil solteiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (12/03/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Jaco Edson Pereira da Silva e de Valdirene da Silva Marques.

O pretendente: RONY SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão mo-
torista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/02/1989), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Jose Ronaldo Soares da Silva e de 
Lusinete Feitosa de Barros. A pretendente: FERNANDA VIANA SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (20/10/1983), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Adelmo 
da Silva Santos e de Maria Cristina Viana Santos.

O pretendente: THIAGO MARTINS KROBATH, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(02/03/1982), residente e domiciliado em Orlando - Flórida - Estados Unidos, filho de 
Edelcio Krobath e de Vanda Martins Krobath. A pretendente: LYSLLEY RAFAELLY 
SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (16/01/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Adauri Elias de Siqueira e de Rozilda Batista Siqueira.

O pretendente: CAIQUE CAMARGO LOURENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão frentista, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (18/10/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Lourenço da Silva 
e de Rosa Cibele Camargo. A pretendente: THAYNÁ OLIVEIRA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de produção, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (03/06/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Marcos Roberto Alves e de Maria das Dores Oliveira da Silva.

O pretendente: RODRIGO FIUZA BRUNO, de nacionalidade brasileira, profissão gráfico, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/04/1980), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Antonio Dinato Bruno e de Rita 
de Cassia Fiuza Bruno. A pretendente: THAYS GRAZIELLE DE ALMEIDA MANTOVANI, 
de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (15/06/1984), residente e domiciliada em Jundiaí - SP, filha de 
João Pascoal Mantovani e de Jamili Mendes de Almeida Mantovani.

O pretendente: IVAN CARMELLO MONTI, de nacionalidade brasileira, profissão assessor 
financeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/05/1991), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Henrique Carmello Monti 
e de Edelamar Tomiko Vieira Monti. A pretendente: BRUNA PEDROSO SILVESTRE, 
de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia (13/03/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Emerson Silvestre e de Ana Amélia Pedroso Silvestre.

O pretendente: ERICK DE ALMEIDA BURATO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/03/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdir Burato e de Neusa de 
Fátima Almeida Burato. A pretendente: ROBERTA TEIXEIRA DE MELO, de nacionalidade 
brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(07/04/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto 
Teixeira de Melo e de Valdecíria Vieira Alves Teixeira de Melo.

O pretendente: FELIPE RAINATO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão advo-
gado, estado civil solteiro, nascido em Varginha - MG, no dia (13/01/1991), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Gaspar Martins da Silva e de Ana 
Maria Rodrigues Rainato Silva. A pretendente: FERNANDA PIQUEIRA SONAGERI, de 
nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (12/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Luiz Aurelio Sonageri e de Marina Fátima Piqueia Sonageri.

O pretendente: CAIO AURICCHIO ZANONI, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista administrativo junior, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/10/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oldenil 
Zanoni e de Ana Lucia Auricchio Zanoni. A pretendente: VERONICA ALVES RODRIGUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar técnico de educação, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1994), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Andre Luiz Rodrigues da Silva e de Marinalva 
Alves Rodrigues da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO MARIO LEMOS DE ALMEIDA JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, profissão pastor, estado civil divorciado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no 
dia (02/04/1970), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Se-
bastião Mario Lemos de Almeida e de Lola Gimenez Lemos de Almeida. A pretendente: 
FRANCINE APARECIDA CARVALHO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/01/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cleber Willian Alves de Souza e 
de Arlete Carvalho da Silva.

O pretendente: LEONARDO JANELLO GHIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
comprador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/03/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelo Ghiro e de Sandra Janello 
Ghiro. A pretendente: TATIANA MIOTTO BERTOLINI, de nacionalidade brasileira, profis-
são fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/01/1986), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luiz Bertolini 
Junior e de Mônica Miotto Bertolini.

O pretendente: JOHNNY KLEBER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresas, estado civil divorciado, nascido em Goioerê - PR, no dia 
(03/06/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim 
Antonio da Silva e de Ivanir Ferreira da Silva. A pretendente: PATRICIA WANDERLEY 
AGUIAR FROTA, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil 
divorciada, nascida em Rio Branco - AC, no dia (18/06/1977) ; residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aloisio Jader Aguiar Frota e de Gisêuda Alves 
Wanderley da Cunha.

O pretendente: SIDNEY FALCO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
mecânico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/11/1984), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidnei Falco 
e de Sandra Maria Gobetti Falco. A pretendente: MICHELE BRITO FALCO, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil divorciada, 
nascida em Itabuna - BA, no dia (20/05/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Adelson Pinheiro e de Ana Aparecida 
de Brito Pinheiro.

O pretendente: JORDAN JOSÉ DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão programador de produção, estado civil solteiro, nascido em Caetité - BA, 
no dia (05/12/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Deldino José dos Santos e de Sivalda da Silva Santos. A pretendente: JÉSSICA 
ROSA SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado 
civil solteira, nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia (04/02/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Zenaldo Moreira Sousa e de 
Ediva Rosa Sousa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: SIDNEY MIROTTI, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/01/1952), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Mirotti e de Maria Thomazetti 
Mirotti. A convivente: TERESA CRISTINA DORO, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentada, estado civil divorciada, nascida em Novo Horizonte SP, no dia (11/02/1958), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Doro e de 
Zilda Belentani Doro.

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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Energia solar fotovoltaica no setor rural 
ultrapassa R$ 1,2 bilhão em investimentos

Você sabe o que faz e 
quem será o Encarregado 
de Dados da sua Empresa?

Menos de seis (6) 
meses nos separam da 
vigência da Lei Geral 
de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), que 
promoverá um giro 
conceitual na forma 
em que as empresas 
se relacionam com 
dados de pessoais 
físicas

A responsabilidade, 
transparência e me-
didas de segurança 

que a LGPD impõe, já 
gravitam no ordenamento 
jurídico brasileiro, em leis 
não específicas sobre o 
tema. Contudo, não existe 
uma prestação de contas 
aos titulares sobre o tra-
tamento de seus dados 
pessoais. Muito se deve 
à falta de informação; de 
como fazê-lo; e/ou meios 
para tanto. Esse entrave 
acaba por desestimular 
os titulares na busca de 
direitos, já garantidos pelas 
normas existentes.

Pensando nisso, inspi-
rado no Data Protection 
Officer (DPO), da lei euro-
peia de proteção de dados, 
o General Data Protection 
Regulation, o legislador 
brasileiro introduziu no 
texto da LGPD a figura 
do Encarregado de Dados 
(Encarregado), definido 
como a “pessoa indicada 
pelo controlador e opera-
dor para atuar como canal 
de comunicação entre o 
controlador, os titulares 
dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD)”. 

Desde a promulgação da 
LGPD, o Encarregado, que 
deverá ser indicado e apre-
sentado ao público em geral 
como tal, preferencialmen-
te no site da empresa, tem 
gerado muitas dúvidas, em 
especial sobre sua escolha, 
responsabilidades e conhe-
cimento técnico requerido 
ao bom desempenho da 
função. 

Nos termos do artigo 41, 
parágrafo 2º da LGPD, cabe 
ao Encarregado: (1) aceitar 
reclamações e comunica-
ções dos titulares, prestar 
esclarecimentos e adotar 
providências; (2) receber 
comunicações da ANPD e 
adotar providências; (3) 
orientar os empregados e os 
contratados a respeito das 
práticas a serem tomadas 
em relação à proteção de 
dados pessoais; e (4) exe-
cutar as demais atribuições 
determinadas pela empresa 
ou estabelecidas em nor-
mas complementares. 

O Encarregado é o res-
ponsável, essencialmente, 
por ser a ponte entre titular 
de dados, empresa e auto-
ridades. Ele não responde 
por danos aos titulares de-
correntes do tratamento de 
dados, sendo responsável 
apenas pelo que lhe impõe 
a lei e/ou o que pactuou 
em contrato com empresa 
que o nomeou como tal. 
Após alterações no texto 
original, a LGPD abriu a 
possibilidade de ter uma 
pessoa jurídica como En-
carregado. 

Sendo assim, esse papel 
não necessariamente será 
desempenhado por um 
empregado, o que alivia a 
empresa de uma nova con-
tratação ou acumulação 
de funções por um que já 
integrante, com todos os 
encargos associados, bem 
como mitiga potencial con-
flito de interesses que esse 
profissional interno pode 
enfrentar. As empresas 
que optarem por ter um 
Encarregado integrante 
de seus quadros deve ter 
uma preocupação com o 
nível de independência 
desse profissional para 
que sua atuação não reste 
comprometida. 

Em regra, pessoas jurí-
dicas não podem exercer 
administração de socie-
dades e não seria razoável 
presumir que tal exercício 
por pessoas físicas acarre-
taria em mais responsabi-
lidades, além das previstas 
no texto da lei, com base no 
princípio constitucional da 
legalidade. Sendo assim, a 
delimitação clara das atri-
buições e obrigações do 
Encarregado, interno ou 
externo, não se confundem 
com os deveres inerentes 
a um diretor e/ou adminis-
trador, conforme previsto 
na lei societária, exceto se 
pactuada pelas partes.

O Encarregado é uma 
inovação extremamente 
positiva e uma materiali-
zação do compromisso da 
empresa com os direitos 
dos titulares e com o com-
pliance à nova legislação. 
A escolha deve ser crite-
riosa e considerar o perfil 
de riscos da empresa. O 
bom Encarregado domina 
os fluxos e processos da 
empresa, para rápido dire-
cionamento e ações reque-
ridas, além de noções das 
obrigações previstas nas 
leis de proteção de dados 
aplicáveis e do ambiente 
regulatório. 

(*) - É advogada e 
a head de compliance do 

Martinelli Advogados.

José Pio Martins (*)
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Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a se realizar no dia 16.04.2020, às 10 horas, na 
Rua Candido Portinari, 1367 Sala 04, Vila Piaui -São Paulo SP, A Fim de Deliberar Sobre a Seguinte ordem 
do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a 
disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 referen-
tes ao exercício social passado. São Paulo, 14/03/2020. Ricardo Valtner - Diretor Presidente. (13,14 e 15)

Processo nº: 0060894-06.2018.8.26.0100 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença: Sociedade 
Instrução e Socorros Colegio Santo Agostinho Executado: Hyun Il Chung Vistos. Tendo em vista que 
já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia 
requerida às fls. *, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo Faz Saber a Hyun Il Chung, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movido Cumprimento de Sentençal por 
Sociedade Instrução e Socorros Colegio Santo Agostinho, pretendendo o recebimento do débito no 
montante de R$10.042,22 . Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, 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 pagamento ou 
oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. 

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Paredão 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio de 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 16 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Sancionada em dezembro do ano 
passado, a inovação legislativa 
trouxe uma série de itens obriga-

tórios que, se não cumpridos, podem 
gerar prejuízos e até punições na esfera 
penal.

O marco é uma atualização da Lei 
das Franquias, de 1994. A nova norma 
manteve alguns princípios e condições 
da anterior, como a necessidade do 
franqueador oferecer ao franqueado 
em potencial uma Circular de Oferta 
de Franquia (COF), documento com 
informações e termos de implantação 
do negócio, como condições gerais e 
o detalhamento dos direitos e deveres 
das partes.

A nova lei torna obrigatória a elabora-
ção da circular  em língua portuguesa, 
mesmo se o contrato for celebrado 
com marcas estrangeiras. Além disso, 
inaugura a punição ao franqueador por 
omissão ou veiculação de informações 
falsas na COF, que consiste não só na 
nulidade do contrato, como também na 
possibilidade de responder penalmente 
pelo ilícito.

Marcela Velasco, advogada da área 
Cível, Contratos e Recuperação de 
Empresas do escritório Andrade Sil-
va Advogados, chama atenção para 
o detalhamento das diretrizes para a 
elaboração da COF. “Das inovações 
de conteúdo da COF, passam a ser 
obrigatórios no documento a indicação 
da existência e o detalhamento de 
regras de transferência ou sucessão; 
das situações em que são aplicadas 
penalidades; de existência de conselho 
ou associação de franqueados; das re-
gras de limitação à concorrência entre 

A lei garante segurança jurídica e impulsiona o crescimento do setor.
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De acordo com mapeamen-
to exclusivo da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), os 
investimentos em geração dis-
tribuída solar fotovoltaica nas 
propriedades rurais já passam 
de R$ 1,2 bilhão no País. Segun-
do a entidade, os produtores 
rurais representam atualmente 
por 8,7% da potência instalada 
na geração distribuída a partir 
do sol no Brasil.

No acumulado, a geração 
distribuída solar fotovoltaica 
possui cerca de de 2,3 gigawat-
ts (GW) de potência instalada, 
incluindo residências, comér-
cios, indústrias, produtores 
rurais, prédios públicos e 
pequenos terrenos. Com um 
total de aproximadamente 
200 mil sistemas em opera-
ção, a fonte solar fotovoltaica 
corresponde a 99,8% das co-
nexões da modalidade no País, 
sendo a líder do segmento.

O levantamento da Absolar 
mostra que, no total, já são mais 
de R$ 11,9 bilhões em inves-
timentos acumulados desde 
2012 na geração distribuída 
solar fotovoltaica, espalhados 
pelas cinco regiões nacionais. 
Com isso, a tecnologia solar 
fotovoltaica está presente em 
mais de 79,9% dos municípios 
brasileiros. Em número de sis-
temas fotovoltaicos instalados, 

A tecnologia solar fotovoltaica está presente em mais de 79,9% 
dos municípios brasileiros.
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É possível fazer 
carreira no 
terceiro setor?

O trabalho no terceiro setor 
é geralmente associado ao 
voluntariado, sem remunera-
ção. Porém, segundo dados 
apurados em dezembro de 
2015 e divulgados em 2018 
pelo Ipea, as organizações da 
sociedade civil já empregavam 
formalmente, à época, cerca de 
3 milhões de pessoas no Brasil, 
o que equivalia a 3% da popu-
lação ocupada. A maior parte 
dessa força de trabalho residia 
no Sudeste (58,5%), eram 
mulheres (65%) e atuavam no 
setor de saúde (40%).. A maior 
parte dessa força de trabalho 
reside no Sudeste (58,5%), são 
mulheres (65%) e atuam no 
setor de saúde (40%).

"Tradicionalmente, no Brasil, 
o terceiro setor está ligado à 
filantropia, ao assistencialismo 
e às questões sociais. Por isso, 
ainda atrai um público mais fe-
minino, geralmente católico", 
explica a coordenadora do cur-
so de Gestão de Organizações 
do Terceiro Setor do Centro 
Universitário Internacional 
Uninter, Denise Erthal. Em 
2015, 66% dos vínculos de 
empregos formais das organi-
zações da sociedade civil não 
detinham superior completo 
e ganhavam em média 3,2 
salários mínimos. 

"Embora essas instituições 
não visem lucro, elas precisam 
atingir seus objetivos e neces-
sitam de gestão assim como 
qualquer outra organização 
da iniciativa privada. Elas têm 
receita, recebem doações e 
precisam gerir recursos, sejam 
financeiros, materiais ou hu-
manos, o que está motivando 
a contratação de profissionais 
qualificados, gestores, capta-
dores de recursos e gerentes 
de projetos", diz.

Para aqueles que desejam 
seguir carreira no terceiro 
setor, Erthal recomenda bus-
car qualificação profissional. 
"Além do interesse por uma 
causa, social ou ambiental, é 
preciso se qualificar para a 
função, compreender o pro-
pósito do terceiro setor e o 
funcionamento das políticas 
públicas. Com o entendimento 
ampliado, é possível participar 
de forma mais efetiva", pontua 
(www.uninter.com).

Marco legal das franquias passa 
a vigorar no próximo dia 27

Entra em vigor no próximo dia 27 (sexta-feira), o novo marco legal das franquias (Lei nº 13.966/2019), 
que trata do sistema pelo qual um franqueador autoriza um franqueado a usar marcas e outros objetos 
de propriedade intelectual

as partes; e especificação precisa do 
prazo contratual e das condições de 
renovação”, explica.

A advogada destaca ainda a desca-
racterização da relação de consumo e 
emprego, pontos esclarecidos pela nor-
ma. “Isso porque, frequentemente, se 
verifica o manejo equivocado de ações 
judiciais em que se tenta caracterizar 
o franqueado como consumidor ou 
empregado do franqueador. No en-
tanto, a nova lei deixa claro que, caso 
haja conflito jurídico entre as partes 
envolvidas, não se pode recorrer à 
legislação trabalhista nem ao Código 
de Defesa do Consumidor”, salienta.

Na mesma linha de expansão, a Lei 
nº 13.966/2019 coloca em evidência 
a possibilidade de sublocação do 
ponto comercial onde se acha insta-
lada a franquia, pelo franqueador ao 
franqueado. O art. 3º da legislação 

prevê, ainda, a renovação do contra-
to de locação por qualquer uma das 
partes. A benesse contribuirá para 
a preservação da marca e eliminará 
o problema frequentemente enfren-
tado pelo franqueado que, quando 
não é  parte no contrato de aluguel, 
pode ficar à deriva em caso de perda 
do prazo de renovação, e fatalmente, 
comprometer a marca.

Apesar de trazer mais rigor para esse 
mercado, Marcela avalia o marco legal 
como positivo. “A lei possibilitará a 
mitigação de riscos para o empresário, 
por meio da edição e reformulação de 
normas mais transparentes e esclare-
cedoras, que servirão não somente para 
conferir as adequações necessárias à 
realidade, mas para garantir mais se-
gurança jurídica e impulsionar o cres-
cimento do setor”, conclui a advogada 
(partners.com).

os consumidores residenciais 
estão no topo da lista, represen-
tando 72,60% do total. 

Em seguida, aparecem as em-
presas dos setores de comércio 
e serviços (18%), consumido-
res rurais (6,3%), indústrias 
(2,7%), poder público (0,4%) 
e outros tipos, como serviços 
públicos (0,04%) e iluminação 
pública (0,01%).

“O uso da energia solar foto-
voltaica junto ao agronegócio 
traz ganhos de competitividade 
aos produtores rurais, pois re-
duz os custos com eletricidade, 
aumenta a segurança elétrica, 
protege o consumidor contra 
os aumentos das tarifas de 
eletricidade, aumenta a oferta 
de energia elétrica na proprie-
dade rural, torna a produção 
no campo mais limpa e susten-
tável e agrega valor à marca 

do produtor rural”, comenta 
Ronaldo Koloszuk, presidente 
do Conselho de Administração 
da Absolar.

Rodrigo Sauaia, CEO da 
entidade, destaca que há di-
versas aplicações da energia 
solar fotovoltaica no setor 
rural. “A tecnologia é extre-
mamente versátil e pode ser 
utilizada no bombeamento 
e na irrigação de água, na 
refrigeração de carnes, leite 
e outros produtos, na regu-
lação de temperatura para a 
produção de aves e frangos, 
na iluminação, em cercas 
elétricas, em sistemas de 
telecomunicação, no moni-
toramento da propriedade 
rural, entre muitas outras 
funcionalidades. A sinergia 
entre o agro e a solar foto-
voltaica é enorme”, explica.

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notifi-
car os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. 
A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, enseja-
rá na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à 
tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: R. M. P. S. , CNPJ: 
**.*74.090/0001-**, Contrato: 4500032519; Empresa: F. J. L. D. S., CNPJ: **.*08.987/0001-**, Con-
trato: 4500031007; Empresa: W. J. B. D. S. D. M., CNPJ: **.*19.118/0001-**, Contrato: 4500033001.

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Você já ouviu falar em D&I (diversidade e inclu-
são)? É um conceito de RH que propõe uma plurali-
dade no ambiente corporativo, com a contratação de 
profissionais de diferentes nacionalidades, crenças, 
orientações sexuais, idades, gêneros e regiões, além 
da inclusão de pessoas com deficiência. Empresas 
que valorizam a diversidade tornam-se mais compe-
titivas e melhoram seus resultados. O motivo? Pro-
fissionais de origens diversas têm opiniões distintas  
e isso amplia a visão de mundo da empresa. Além 
disso, cria-se uma atmosfera acolhedora, colabora-
tiva e estimulante. “Em um ambiente empresarial 
no qual se respeitam as diferenças, vemos uma 
redução nos conflitos, além de maior engajamento 
dos colaboradores”, diz Aliesh Costa, gestora de 
recursos humanos e CEO da Carpediem RH. “E, 
ainda, notamos melhorias no clima organizacional 
e a equipe se torna mais criativa”, conclui. Veja, a 
seguir, quatro motivos para apostar na diversidade:

1) Maior atração e retenção de talentos. 
Isso porque a diversidade melhora o employer 
brand (credibilidade da empresa como marca 
empregadora). Ou seja, se uma companhia é 
reconhecida pela diversidade, cada vez mais 

pessoas de diversas comunidades e culturas, que 
trazem consigo experiências únicas, vão querer 
se juntar a ela. Há pesquisas que mostram que 
colaboradores de empresas plurais têm mais 
engajamento e disposição para ir além, colocando 
em prática o máximo de seu potencial criativo.

2) Mais inovação. A diversidade é peça-chave 
para ideias inovadoras. Explica-se: juntas, pes-
soas com vivências e perspectivas diferentes 
geram um repertório cultural riquíssimo, o que 
as torna capazes de propor novas alternativas 
para as mais diversas questões e desafios.

3) Redução de conflitos. Nas empresas com di-
versidade, o respeito e a tolerância às diferenças 
estimulam a capacidade de escutar e de buscar 
acordos entre profissionais, fazendo com que 
estes lidem com mais facilidade e flexibilidade 
com as divergências

4) Fortalecimento de imagem. Quando se investe 
na diversidade, a empresa assume uma postura 
consciente e alinhada com impactos positivos para 
a sociedade. Além disso, práticas empresariais 
socialmente responsáveis trazem credibilidade ao 
negócio e facilitam a obtenção de créditos.

4 vantagens de introduzir mais diversidade nas empresas
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 18 de março de 20206

Empresas de todo o mundo estão estudando formas de ajudar a proteger os seus funcionários contra o 
Coronavírus e muitas vão recorrer à opção de liberar seus funcionários a trabalharem de casa. A Avast, 

líder global em produtos de segurança digital, traz dicas sobre como as pessoas podem trabalhar 
com segurança remotamente, devido à pandemia de coronavírus.

“Forneça aos 
funcionários uma 
lista de números 

de telefones, para 
que possam entrar 

em contato com 
uma pessoa da 

equipe de TI ou de 
um responsável, 

caso tenham 
algum problema 
com tecnologia;

FREEPIK

Jaya Baloo, CISO (Chief Information Security Officer) na 
Avast, compartilha os seguintes conselhos para que as 
empresas e os seus funcionários possam seguir e para 

que possam manter os seus dispositivos seguros contra vírus 
virtuais, enquanto se protegem do coronavírus físico:

1Medidas de segurança corporativa

De acordo com uma pesquisa da Avast, 58% das pessoas* 
disseram que não recebem um suporte tecnológico ou o co-
nhecimento de que precisam quando trabalham em casa ou em 
um local público do empregador, o que torna a segurança um 
problema crescente. As empresas que se preparam para enviar 
as suas equipes de trabalho para casa, devem garantir o apoio 
necessário para que trabalhem remotamente com segurança e 
sigam as seguintes etapas:

 • Certifique-se de que os funcionários usem laptops e smar-
tphones pré-aprovados para acessar materiais corporativos, 
incluindo seus e-mails, ferramentas e documentos. Esses 
dispositivos devem ter soluções de segurança para empresas 
instaladas e serem controlados pelo departamento de TI da 
organização, se aplicável;

 • Forneça aos funcionários uma lista de números de telefo-
nes, para que possam entrar em contato com uma pessoa 
da equipe de TI ou de um responsável, caso tenham algum 
problema com tecnologia;

 • Informe os funcionários sobre o hardware, software e ser-
viços que podem utilizar e que não são da empresa, mas 
que podem ajudar a conectar e compartilhar arquivos com 
colegas em circunstâncias especiais;

 • Estabeleça regras básicas para os funcionários usarem 
hardware pessoal enquanto trabalham em casa, como im-
pressoras;

Trabalhar com segurança

HoMe work: 
58% dos 
FuncIonárIos 
não recebeM 
suporTe da 
sua eMpresa 

 • Forneça aos funcionários conexões VPNs que podem usar 
para proteger as suas comunicações;

 • Aplique a autenticação de dois fatores sempre que possível 
para agregar uma camada extra de proteção às contas;

 • Certifique-se de que os funcionários tenham direitos 
de acesso limitados e possam se conectar apenas aos 

Fr
ee

pi
k serviços necessários para as suas tarefas específicas, ao 

invés de conceder aos funcionários acesso a toda a rede 
corporativa.

2Medidas que os funcionários podem tomar

Existem medidas básicas que podem ser adotadas por fun-
cionários que vão trabalhar de casa para fortalecer a segurança 
da sua rede residencial, o que tornará o trabalho remoto mais 
seguro. Os funcionários devem fazer o login na interface 
administrativa web do roteador, para alterar as credenciais 
de login do dispositivo e também alterar a senha do Wi-Fi 
para uma senha única e forte, 
composta por pelo menos 16 
caracteres e, idealmente, de 
forma que essa senha longa 
seja fácil de lembrar. 

De acordo com uma pes-
quisa da Avast, 35% dos 
brasileiros** não sabem que 
o roteador tem uma interface 
administrativa web, na qual 
podem fazer o login para 
visualizar e alterar as suas 
configurações. Também re-
comendamos que os usuários 
verifiquem se o encaminha-
mento de porta e se o UPnP 
estão ativados nas configura-
ções do roteador e, a menos 
que estejam sendo usados 
conscientemente, também 
devem ser desativados.

Os usuários podem ainda usar recursos como o Avast Wi-Fi 
Inspector, incluído em todas as versões do Avast Antivirus, 
para verificar quais dispositivos estão conectados à sua rede 
e se estão expostos a riscos. As redes são tão seguras quanto 
o link mais fraco, portanto, é importante garantir que todos 
os dispositivos conectados à rede estejam protegidos, pois 
podem ser potenciais portas de entrada para que os ciber-
criminosos acessem outros dispositivos conectados à rede 
residencial. 

O Wi-Fi Inspector escaneia a rede, verifica se há dispositivos 
usando portas com senhas vazias, padrão ou fracas e alerta 
os usuários para que possam fazer uma alteração e proteger 
a sua rede. Ele também verifica os dispositivos IoT em bus-
ca de senhas conhecidas, por serem usadas por botnets de 
malware no passado, como a ampla botnet Mirai.

Enquanto trabalham em casa durante esse período, os 
funcionários também poderão receber e-mails de phishing 
relacionados ao Coronavírus, incluindo e-mails de spear 
phishing. Eles podem parecer ser de dentro da empresa e 
incluir anexos, links ou uma solicitação. É importante que os 
usuários verifiquem o endereço de e-mail ou o remetente e 
entre em contato com esse remetente por meio de um canal 
diferente, confirmando que a mensagem foi enviada, antes 
de abrir anexos, links ou receber uma solicitação.

* Pesquisa online realizada no primeiro trimestre de 2019 com 
555 usuários da Avast no Brasil, que trabalham por conta própria 
ou trabalham em período integral.

** Pesquisa online do terceiro trimestre de 2018 com 1.522 usu-
ários da Avast no Brasil.

Fonte e mais informações: (www.avast.com/pt-br).
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Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em reais

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em reais

Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo
CNPJ nº 60.961.422/0001-55

Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em Reais

 Controladora Consolidado
ATIVO Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante  102.338.083,53 83.678.121,83 105.569.301,57 86.244.733,80
Disponível  201.622,75 434.064,24 221.258,98 442.818,06
Realizável  102.136.460,78 83.244.057,59 105.348.042,59 85.801.915,74
Aplicações fi nanceiras 2.3 53.093.197,77 27.192.152,56 56.103.279,60 30.918.775,00
Aplicações garantidoras de provisões técnicas  10.268.550,70 16.607.134,95 12.322.005,91 19.949.206,51
Aplicações livres  42.824.647,07 10.585.017,61 43.781.273,69 10.969.568,49
Créditos de operações 
 com planos de assistência à Saúde 2.4 10.844.908,89 13.259.476,81 11.190.947,59 13.601.868,47
Contraprestação pecuniária/prêmios a receber  10.844.908,89 13.259.476,81 11.190.947,59 13.601.868,47
Créditos de oper. assist. à saúde
 não relacionados c/planos da operadora 2.5 31.631.824,47 37.181.736,67 31.369.768,91 36.651.019,46
Créditos tributários e previdenciários  74.366,98 122.566,64 190.535,20 267.104,45
Bens e títulos a receber 2.6 5.573.373,13 4.573.163,19 5.574.721,75 3.448.186,64
Despesas antecipadas  918.789,54 914.961,72 918.789,54 914.961,72
Ativo não Circulante  76.236.068,88 76.442.086,16 83.122.972,86 83.256.761,64
Realizável a longo prazo 2.7 4.706.105,56 13.966.839,13 14.142.407,31 23.313.176,25
Depósitos judiciais e fi scais  4.706.105,56 13.966.839,13 14.142.407,31 23.313.176,25
Investimentos  2.549.397,77 2.531.661,64 - -
Participações societárias p/
 método de equivalência patrimonial 2.8 2.549.397,77 2.531.661,64 - -
Participações societárias - operadora 
 de plano de assistência à saúde  2.549.397,77 2.531.661,64 - -
Imobilizado 2.9 68.216.871,86 58.752.717,65 68.216.871,86 58.752.717,65
Imóveis de uso próprio  24.462.672,84 23.148.474,69 24.462.672,84 23.148.474,69
Imóveis - hospitalares  24.462.672,84 23.148.474,69 24.462.672,84 23.148.474,69
Imobilizado de uso próprio  26.039.551,39 24.412.469,30 26.039.551,39 24.412.469,30
Hospitalares  26.039.551,39 24.412.469,30 26.039.551,39 24.412.469,30
Imobilizações em curso  17.714.647,63 11.191.773,66 17.714.647,63 11.191.773,66
Hospitalares  17.714.647,63 11.191.773,66 17.714.647,63 11.191.773,66
Intangível 2.10 763.693,69 1.190.867,74 763.693,69 1.190.867,74
Total do Ativo  178.574.152,41 160.120.207,99 188.692.274,43 169.501.495,44

 Controladora Consolidado
PASSIVO Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante  64.260.118,57 60.379.583,32 65.419.282,41 62.822.860,83
Provisões técnicas de 
 operações de assistência à saúde 2.11 9.969.518,73 9.840.579,37 12.614.737,81 12.209.248,76
Provisão de prêmio/
 contraprestação não ganha - PPCNG  - - 148.383,58 159.423,79
Provisão de eventos/
 sinistros a liquidar para SUS  731.829,73 661.052,61 2.753.798,48 2.447.454,57
Provisão de eventos/sinistros 
 a liquidar para outros prest. serv. assist.  9.237.689,00 9.179.526,76 9.312.344,48 9.237.371,43
Provisão para eventos/
 sinistros ocorridos e não avisados - PEONA  - - 400.211,27 364.998,97
Débitos de operações de assistência à saúde  1.262.958,62 1.912.386,11 1.262.958,62 1.912.386,11
Operadoras de planos de assistência à saúde  1.262.958,62 1.912.386,11 1.262.958,62 1.912.386,11
Débitos com oper. de assistência
 à saúde não rel. c/ planos saúde da oper.  - - 11.367,58 -
Provisões  - - - 5.480,00
Tributos e encargos sociais a recolher 2.12 4.807.842,91 4.228.131,61 4.811.866,29 4.241.795,28
Empréstimos e fi nanciamentos a pagar 2.13 6.781.951,93 9.697.914,60 6.781.951,93 9.697.914,60
Débitos diversos 2.14 41.437.846,38 34.700.571,63 39.936.400,18 34.756.036,08
Passivo não Circulante  9.542.341,00 25.139.413,84 18.501.044,21 32.077.170,59
Provisões técnicas de 
 operações de assistência à saúde  935.357,54 707.644,76 7.671.894,30 7.639.391,87
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS  935.357,54 707.644,76 7.671.894,30 7.639.391,87
Provisões 2.15 4.296.221,19 15.846.892,20 6.518.387,64 15.852.901,84
Provisões para ações judiciais  4.296.221,19 15.846.892,20 6.518.387,64 15.852.901,84
Empréstimos e fi nanciamentos a pagar 2.16 4.310.762,27 8.584.876,88 4.310.762,27 8.584.876,88
Patrimônio Líquido/Patrimônio Social  104.771.692,84 74.601.210,83 104.771.947,81 74.601.464,02
Capital social/patrimônio social  76.840.107,23 73.223.604,64 76.840.107,23 73.223.604,64
Lucros/prejuízos - superávit/
 défi cits acumulados ou resultado  27.931.585,61 1.377.606,19 27.931.585,61 1.377.606,19
Participação de não controlador 
 no patrimônio líquido da controlada  - - 254,97 253,19
Total do Passivo  178.574.152,41 160.120.207,99 188.692.274,43 169.501.495,44

Ao Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo. São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas do Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, identifi cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio social e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi -
nanceira, individual e consolidada, do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Pau-
lo em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fl uxos de cai-
xa individuais e consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Base para Opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contá-
beis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à entidade e sua controlada, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompa-
nham as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas e o Relatório do Auditor: A administração da entida-
de é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administra-
ção. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, consi-
derar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.  Se, com base no trabalho realizado, con-
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cluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da Governança pe-
las Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade da 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 e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade e sua controlada 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabili-
dades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estejam livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-

tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-
luio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da entidade e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade e sua controlada. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a entidade e sua controlada a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeti-
vo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da épo-
ca da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles in-
ternos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2020.
Grunitzky - Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 4.552/O-5 S/SP

Moacir José Grunitzky - CRC-PR Nº 25.759/O-1 S/SP

Apresentamos as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019, contendo informa-
ções sobre seu desempenho, bem como, o relatório dos auditores independentes referente ao exercício 
social fi ndo em 31 de dezembro de 2019. O SISTEMA DE SAÚDE SEPACO foi criado em setembro de 1956, 
como uma das primeiras autogestões do Brasil, por iniciativa do setor industrial do Papel, Celulose, Pape-
lão Ondulado e Artefatos de Papel. O hospital próprio foi inaugurado em 1979, localizado na Vila Maria-
na, e é referência no controle de infecção hospitalar no Brasil. Inicialmente exclusivo ao setor papeleiro, 
a partir de 2001, o SEPACO passou a atender ao público em geral, operadoras de planos de saúde e par-
ticulares. Nosso hospital oferece alta tecnologia para procedimentos complexos, nas especialidades Ma-
terno Infantis - partos de altíssimo risco, medicina fetal, neonatologia de prematuros extremos e pediatria 

Relatório de Administração

 Controladora Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Contraprestações efetivas de planos 
 de assistência à saúde 196.107.650,27 182.936.344,60 200.350.679,92 186.972.441,59
Receitas com operações de assistência à saúde 196.107.650,27 182.936.344,60 200.350.679,92 186.972.441,59
Contraprestações líquidas 196.107.650,27 182.936.344,60 200.350.679,92 186.972.441,59
Tributos diretos de oper. com planos 
 de assistência à saúde da operadora - - (119.984,21) (161.774,30)
Eventos/sinistros indenizáveis líquidos (181.867.432,83) (167.881.013,94) (182.944.943,06) (168.946.907,30)
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados (181.867.432,83) (167.881.013,94) (182.909.730,76) (168.918.527,77)
Variação da provisão de eventos/
 sinistros ocorridos e não avisados - - (35.212,30) (28.379,53)
Resultado das Operações com 
 Planos de Assist. à Saúde 14.240.217,44 15.055.330,66 17.285.752,65 17.863.759,99
Outras receitas operacionais de 
 planos de assistência à saúde - - 707,76 -
Receitas de assist. à saúde não relac. 
 c/ planos de saúde da oper. 308.909.783,83 275.798.968,65 305.946.614,46 273.162.492,78
Receitas c/ operações de 
 assistência médico-hospitalar 289.926.425,72 270.736.646,55 286.966.610,97 268.124.170,68
Outras receitas operacionais 18.983.358,11 5.062.322,10 18.980.003,49 5.038.322,10
Outras despesas operacionais com 
 planos de assistência à saúde (3.560.281,34) (13.664.341,76) (3.569.101,95) (13.693.911,02)
Outras despesas de operações 
 de planos de assistência à saúde - (793.719,58) - (793.719,58)
Provisão para perdas sobre créditos (3.560.281,34) (12.870.622,18) (3.569.101,95) (12.900.191,44)
Outras despesas oper. assist. à saúde não 
 relac. c/ planos saúde oper. (261.506.765,78) (233.719.962,16) (261.506.765,78) (233.719.962,16)
Gratuidade (8.794.615,81) (8.112.568,41) (8.794.615,81) (8.112.568,41)
Contribuições para seguridade social 40.340.819,20 37.298.249,73 40.340.819,20 37.298.249,73
Isenções usufruídas (40.340.819,20) (37.298.249,73) (40.340.819,20) (37.298.249,73)
Resultado/Superávit Bruto 49.288.338,34 35.357.426,98 49.362.591,33 35.499.811,18
Despesas administrativas (22.161.327,82) (21.437.981,00) (22.366.752,41) (21.732.492,67)
Resultado fi nanceiro líquido 786.838,96 1.138.509,75 956.106,91 1.332.385,79
Receitas fi nanceiras 2.972.303,00 8.733.365,04 3.187.450,18 8.965.867,98
Despesas fi nanceiras (2.185.464,04) (7.594.855,29) (2.231.343,27) (7.633.482,19)
Resultado patrimonial 17.736,13 (2.335,13) - (12.290,71)
Receitas patrimoniais 17.736,13 9.955,58 - -
Despesas patrimoniais - (12.290,71) - (12.290,71)
Resultado antes dos Impostos e Participações 27.931.585,61 15.055.620,60 27.951.945,83 15.087.413,59
Imposto de renda - - (13.338,38) (20.182,00)
Contribuição social - - (7.020,06) (11.610,00)
Resultado/Superávit Líquido 27.931.585,61 15.055.620,60 27.931.587,39 15.055.621,59
Atribuível à controladora - - 27.931.585,61 15.055.620,60
Atribuível ao não controlador 
 no resultado da controlada - - 1,78 0,99

 Controladora Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Resultado líquido 27.931.585,61 15.055.620,60 27.931.587,39 15.055.621,59
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado Abrangente do Exercício 27.931.585,61 15.055.620,60 27.931.587,39 15.055.621,59
Atribuível à controladora - - 27.931.585,61 15.055.620,60
Atribuível ao não controlador
 no resultado da controlada - - 1,78 0,99

 Controladora Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Atividades Operacionais
(+) Recebimento de plano de saúde 229.337.223,85 206.059.713,50 233.561.276,85 210.056.355,35
(+) Resgate de aplicações fi nanceiras 409.892.811,27 331.435.700,25 414.466.707,63 335.130.300,87
(+) Outros recebimentos operacionais 318.399.240,82 268.458.521,74 315.243.289,68 266.804.937,55
(-) Pagamento a fornecedores/
 prestadores de serviços de saúde (228.781.659,32) (245.409.475,90) (230.057.673,49) (246.113.503,24)
(-) Pagamento de pessoal (130.118.376,35) (87.250.408,31) (130.118.376,35) (87.250.408,31)
(-) Pagamento de serviços de terceiros (104.430.992,41) (8.808.312,37) (104.520.715,54) (8.870.461,30)
(-) Pagamento de tributos (9.204.592,27) (23.770.910,58) (9.322.294,77) (23.900.546,61)
(-) Pagamento de processos judiciais
 (cíveis/trabalhistas/tributárias) (2.736.746,04) (157.046,63) (2.736.746,04) (217.510,60)
(-) Pagamento de aluguel (1.158.699,95) (1.008.840,03) (1.158.699,95) (1.008.840,03)
(-) Aplicações fi nanceiras (434.074.545,64) (329.030.932,09) (437.763.953,00) (332.694.779,31)
(-) Outros pagamentos operacionais (23.095.042,07) (96.236.457,58) (23.553.310,72) (97.653.346,14)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 24.028.621,89 14.281.552,00 24.039.504,30 14.282.198,23
Atividades de Investimentos
(-) Pagamento de aquisição
 de ativo imobilizado - hospitalar (12.237.977,31) (11.106.024,82) (12.237.977,31) (11.106.024,82)
(-) Pagamento relativo ao ativo intangível (64.677,01) (251.721,07) (64.677,01) (251.721,07)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (12.302.654,32) (11.357.745,89) (12.302.654,32) (11.357.745,89)
Atividades de Financiamento
(+) Recebimento - empréstimos/fi nanciamentos 640.000,00 38.145.000,00 640.000,00 38.145.000,00
(-) Pagamento de juros - empréstimos/
 fi nanciamentos/leasing (2.870.014,22) (6.581.541,48) (2.870.014,22) (6.581.541,48)
(-) Pagamento de amortização - emprést./
 fi nanciamentos/leasing (9.728.394,84) (34.276.878,67) (9.728.394,84) (34.276.878,67)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (11.958.409,06) (2.713.420,15) (11.958.409,06) (2.713.420,15)
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa (232.441,49) 210.385,96 (221.559,08) 211.032,19
CAIXA - saldo inicial 434.064,24 223.678,28 442.818,06 231.785,87
CAIXA - saldo fi nal 201.622,75 434.064,24 221.258,98 442.818,06
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (232.441,49) 210.385,96 (221.559,08) 211.032,19
Ativos livres no início do período 434.064,24 223.678,28 442.818,06 231.785,87
Ativos livres no fi nal do exercício 201.622,75 434.064,24 221.258,98 442.818,06
Aumento/(diminuição) nas 
 aplicações fi nanceiras - recursos livres (232.441,49) 210.385,96 (221.559,08) 211.032,19

ANS nº 42.007-7

 Patrimônio Superávit/Défi cits Patrimônio Líquido Participação de não Controlador no Patrimônio
 Social Acumulados da Controladora Patrimônio Líq. da Controlada Líquido Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2017 61.620.823,99 (2.075.233,76) 59.545.590,23 252,20 59.545.842,43
Incorporação do resultado ao patrimônio 11.602.780,65 (11.602.780,65) - - -
Superávit do exercício - 15.055.620,60 15.055.620,60 0,99 15.055.621,59
Saldo em 31 de dezembro de 2018 73.223.604,64 1.377.606,19 74.601.210,83 253,19 74.601.464,02
Transferência para o patrimônio social conforme
 AGO de 20/03/2019 1.377.606,19 (1.377.606,19) - - -
Transferência de défi cit para contas a receber 2.238.896,40 - 2.238.896,40 - 2.238.896,40
Superávit do exercício - 27.931.585,61 27.931.585,61 1,78 27.931.587,39
Saldo em 31 de dezembro de 2019 76.840.107,23 27.931.585,61 104.771.692,84 254,97 104.771.947,81

1 - Contexto Operacional: O Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, de-
nominado SEPACO, fundado na Capital do Estado de São Paulo a 20 de setembro de 1956, com sede na Rua Vergueiro, 4210, 
Vila Mariana - São Paulo - SP, com início efetivo de suas atividades em 02 de janeiro de 1967 é uma associação benefi cente e 
fi lantrópica, com fi nalidade não econômica, devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, tendo por fi nali-
dade prestar assistência médica hospitalar aos integrantes das categorias econômicas e profi ssionais dos setores de papel e 
celulose, papelão ondulado e artefatos de papel, papelão e cortiça, suportados pelas empresas a esses setores vinculados, sem 
distinção de raça, cor, ideologia, política ou credo religioso, podendo ser oferecida a referida assistência, ao SUS e às pessoas 
carentes e necessitadas, sem discriminação de qualquer natureza, não sendo exclusiva aqueles setores.
2 - Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos 
apresentados nas demonstrações fi nanceiras que foram aprovadas pela Superintendência em 28 de fevereiro de 2020. Na 
preparação de suas demonstrações fi nanceiras, a Entidade adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações técni-
cas emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 - Resolução 1.409/2012, que pres-
creve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fi ns lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação 
societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações fi nan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativa e adote premis-
sas que afetam os montantes apresentados nas demonstrações fi nanceiras e respectivas notas explicativas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a impreci-
sões inerentes ao processo de estimativa. Contas de resultado: O regime contábil para apropriação das receitas e despe-
sas é o de competência. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja re-
querido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cam-
biais incorridos. Os ativos e passivos são classifi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que 
ocorra nos próximos doze meses. 2.1 - Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamen-
te o efeito deste procedimento e, nas demonstrações fi nanceiras de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou re-
levantes de curto prazo) que se qualifi cassem a serem ajustadas. 2.2 - Patrimônio Líquido: O patrimônio do SEPACO foi 
constituído, inicialmente, pelas doações e contribuições das empresas pertencentes dos setores de papel e celulose; arte-
fatos de papel; papelão ondulado e cortiça do Estado de São Paulo e acrescido, anualmente, pelos resultados. 2.3 - Aplica-
ções Financeiras: Aplicações fi nanceiras mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Banco Santander - Custódia Cetip - 7.469.723,30 - 7.469.723,30
Banco Santander - Fundo ANS 10.268.550,70 9.137.411,65 12.322.005,91 12.055.312,18
Banco Santander - Aplicação Livre 37.798.409,21 10.578.148,18 37.798.409,21 10.578.148,18
Banco Santander - Aplicação Livre 13.364,04 6.869,43 969.990,66 391.420,31
Fundo Porto Seguro 5.012.873,82 - 5.012.873,82 -
Banco Safra - Renda Fixa - - - 424.171,03
Total 53.093.197,77 27.192.152,56 56.103.279,60 30.918.775,00
2.4 - Créditos de Operações com planos de Assistência à Saúde: Referem-se a saldos a receber de contra-
prestações pecuniárias:
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Planos Coletivos 15.462.138,62 18.010.564,38 15.462.138,62 18.010.564,38
Planos Individuais - - 350.710,71 343.922,03
Provisão para Perdas sobre Créditos (4.617.229,73) (4.751.087,57) (4.621.901,74) (4.752.617,94)
Total 10.844.908,89 13.259.476,81 11.190.947,59 13.601.868,47
2.5 - Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde - Curto Prazo: Refe-
rem-se a saldos a receber com a prestação de serviços médicos e hospitalares para Convênios e Particulares, como segue:
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Convênios e Particulares 38.048.622,04 49.509.826,20 37.786.566,48 48.979.108,99
Glosas a Receber 8.370.114,68 14.040.580,71 8.370.114,68 14.040.580,71
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (14.786.912,25) (26.368.670,24) (14.786.912,25) (26.368.670,24)
Total 31.631.824,47 37.181.736,67 31.369.768,91 36.651.019,46
2.6 - Bens e Títulos a Receber: Estão compostos da seguinte forma:
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Estoque de Materiais e Medicamentos 2.427.139,20 2.272.968,07 2.427.139,20 2.272.968,07
Cheques em Cobrança 16.201,25 16.201,25 16.201,25 16.201,25
Adiantamentos a Funcionários 571.726,77 618.487,66 571.726,77 618.487,66
Adiantamentos Diversos 200.755,83 539.967,16 202.104,45 540.529,66
Conta Corrente - Sepaco Saúde - 1.125.539,05 - -
Conta a Receber - Suzano (*) 2.357.550,08 - 2.357.550,08 -
Total 5.573.373,13 4.573.163,19 5.574.721,75 3.448.186,64
(*) Contas a Receber - Suzano: Valor referente a Défi cits acumulados da Rede Saúde Paineiras, a serem reembolsados pela 
Suzano S.A, previsto em contrato entre as partes. 2.7 - Depósitos Judiciais e Fiscais: Valores depositados em razão de 
pendências judiciais.
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Depósitos Judiciais - Serviço Social 980.524,59 813.410,72 980.524,59 813.410,72
Depósitos Judiciais - ANS 935.357,54 707.644,76 7.671.894,30 7.639.391,87
Depósitos Judiciais - Rede Paineiras 1.201.344,55 70.464,63 1.201.344,55 70.464,63
Depósitos Judiciais - P.I.S (*) - 11.791.262,36 - 11.791.262,36
Depósitos Judiciais - F.G.T.S 614.031,96 584.056,66 614.031,96 584.056,66
Depósitos Judiciais - Diversos 974.846,92 - 1.192.488,04 45.834,87
Depósitos Judiciais - ISS - - 2.482.123,87 2.368.755,14
Total 4.706.105,56 13.966.839,13 14.142.407,31 23.313.176,25
(*) Depósitos Judiciais - PIS: No exercício de 2019, foi levantado o depósito judicial, em virtude de decisão judicial favorá-
vel ao SEPACO, no processo movido contra UNIÃO em 2001. 2.8 - Investimentos: A entidade participa na controlada Sepa-
co Saúde Ltda com 99,99% no seu capital, e a avaliação é feita pelo método de equivalência patrimonial.

Controlada: Sepaco Saúde Ltda.
Descrição R$ R$
Informações sobre a Controlada 2019 2018
Nº de Quotas do Capital Social 1.917.224 1.917.224
PL no início do período 2.531.914,83 2.521.958,26
Lucro Líquido do Exercício 17.737,91 9.956,57
Valor do Patrimônio Líquido no fi nal do período 2.549.652,74 2.531.914,83
Informações sobre o Investimento na Controlada
Nº de Quotas do Capital Possuídas 1.917.223 1.917.223
Percentual de Participação no Capital Social 99,99% 99,99%
Valores das Movimentações da Conta
Saldos Iniciais 2.531.661,64 2.521.706,06
Equivalência sobre o resultado 17.736,13 9.955,58
Saldos Finais 2.549.397,77 2.531.661,64
Controlada auditada pelo mesmo auditor independente.
2.9 - Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recupera-
ção (valor em uso), se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil estimado. A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ati-
vo imobilizado, onde não foram identifi cadas diferenças signifi cativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, portan-
to, efetuadas alterações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado.

 R$ R$
 Controladora Consolidado
 Taxa % 2019 2018 2019 2018
Imóveis 4 46.467.057,35 43.440.372,79 46.467.057,35 43.440.372,79
Central Telefônica 10 568.844,28 568.844,28 568.844,28 568.844,28
Móveis e Utensílios 10 6.494.240,25 5.547.672,53 6.496.148,25 5.549.580,53
Aparelhos e Equips. Hospitalares 10 45.355.314,59 40.883.154,77 45.365.497,62 40.893.337,80
Instrumentais Cirúrgicos 50 7.015.896,60 6.093.662,56 7.015.896,60 6.093.662,56
Computadores 20 4.927.452,50 4.640.813,73 4.927.452,50 4.640.813,73
Veículos 20 132.102,00 132.102,00 132.102,00 132.102,00
Imobilizado em Andamento (*)  17.714.647,63 11.191.773,66 17.714.647,63 11.191.773,66
(-) Depreciações Acumuladas  (60.458.683,34) (53.745.678,67) (60.470.774,37) (53.757.769,70)
Total  68.216.871,86 58.752.717,65 68.216.871,86 58.752.717,65
(*) Imobilizado em Andamento: a variação do saldo contábil de 2018 para 2019, refere-se a investimentos realizados na amplia-
ção, modernização e revitalização da edifi cação, visando atualização tecnológica, segurança aos médicos e conforto aos clientes.
2.10 - Intangível: Demonstrados pelos valores históricos, amortizados a taxa de 20% ao ano.
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Software 3.613.066,04 3.581.485,96 3.613.066,04 3.581.485,96
(-) Amortizações (2.849.372,35) (2.390.618,22) (2.849.372,35) (2.390.618,22)
Total 763.693,69 1.190.867,74 763.693,69 1.190.867,74
2.11 - Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
 R$ R$
 Controladora Consolidado
Discriminação 2019 2018 2019 2018
Provisão de Prêmios/Contraprestação Não Ganha (i) - - 148.383,58 159.423,79
Provisão de eventos a liquidar - SUS (ii) 731.829,73 661.052,61 2.753.798,48 2.447.454,57
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores (iii) 9.237.689,00 9.179.526,76 9.312.344,48 9.237.371,43
Provisão p/eventos ocorridos e não avisados (iv) - - 400.211,27 364.998,97
Total 9.969.518,73 9.840.579,37 12.614.737,81 12.209.248,76
(i) Provisão constituída relativamente ao período de cobertura a decorrer. (ii) Provisão para fazer frente ao montan-
te devido de Ressarcimento ao SUS, contabilizado conforme informações apresentadas no site da ANS. (iii) Provi-
são para garantia de eventos avisados, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo presta-
dor no momento da apresentação das contas médicas. (iv) Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos 
que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados, constituída por metodologia regulamentar.
2.12 - Tributos e Encargos Sociais a Recolher:
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
INSS a Recolher 751.966,54 694.579,00 751.994,18 694.647,15
FGTS a Recolher 1.105.215,87 990.541,92 1.105.215,87 990.541,92
IR Retido na Fonte 2.389.357,54 2.033.690,22 2.390.894,88 2.035.303,31
ISS Retido a Recolher 12.846,73 12.705,01 13.133,87 13.020,63
PIS/Cofi ns/CSLL a Recolher 548.456,23 496.615,46 550.627,49 508.282,27
Total 4.807.842,91 4.228.131,61 4.811.866,29 4.241.795,28
2.13 - Empréstimos e Financiamentos:
 R$ R$
 Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018
Banco do Brasil - modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis - 2.608.695,70 - 2.608.695,70
Banco HSBC - modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 578.752,08 308.410,88 578.752,08 308.410,88
Banco Santander - modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 1.084.681,16 1.297.055,34 1.084.681,16 1.297.055,34
Banco Itaú Unibanco S/A - modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 3.483.523,80 3.301.187,70 3.483.523,80 3.301.187,70
Banco Lage Landen - Leasing 110.490,89 95.525,71 110.490,89 95.525,71
Banco Santander - mod. Conta Garantida - Sepaco 1.524.504,00 2.087.039,27 1.524.504,00 2.087.039,27
Total 6.781.951,93 9.697.914,60 6.781.951,93 9.697.914,60
2.14 - Débitos Diversos
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Salários a Pagar 5.920.263,08 5.204.259,80 5.920.263,08 5.204.259,80
Provisão de Férias 12.581.849,51 11.512.406,48 12.581.849,51 11.512.406,48
Fornecedores 20.492.461,13 16.285.765,26 20.490.493,46 16.285.765,26
Boston Scientifc do Brasil Ltda 69.821,00 928.225,00 69.821,00 928.225,00
Outros Débitos 2.373.451,66 769.915,09 873.973,13 825.379,54
Outras Obrigações com Pessoal - - - -
Total 41.437.846,38 34.700.571,63 39.936.400,18 34.756.036,08
2.15 - Provisões para Ações Judiciais: Para fazer frente a estas contingências a Entidade possui provisões constituídas que 
se encontram em instâncias diversas distribuídas da seguinte forma:
 R$ R$
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Trabalhistas 3.082.189,23 1.347.886,87 3.082.189,23 1.347.886,87
Cíveis - 10.000,00 217.641,12 10.000,00
F.G.T.S 614.031,96 552.327,39 614.031,96 552.327,39
P.I.S (*) - 11.790.275,98 - 11.790.275,98
Taxa Saúde Suplementar 600.000,00 360.000,00 600.000,00 360.000,00
S.U.S. - 1.786.401,96 - -
Tributárias - - 2.004.525,33 1.792.411,60
Total 4.296.221,19 15.846.892,20 6.518.387,64 15.852.901,84
Em relação aos processos trabalhistas a Entidade possui R$ 3.082.189,23 em ações com probabilidade de perda considerada 
provável. De acordo com os assessores jurídicos a Entidade possui R$ 4.245.788,13 em ações cíveis em que a probabilidade de 
perda é considerada possível. (*) P.I.S: No exercício de 2019 foi revertido o saldo da provisão do PIS, devido a decisão judicial 
favorável ao SEPACO, conforme citado acima na nota 2.7.
2.16 - Empréstimos e Financiamentos
 R$ R$
 Controladora Consolidado
Exigível a Longo Prazo 2019 2018 2019 2018
Banco Santander - Modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 416.666,81 1.501.347,97 416.666,81 1.501.347,97
Banco HSBC - modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 595.499,96 190.918,72 595.499,96 190.918,72
Banco Itaú - Unibanco 3.135.288,50 6.618.812,30 3.135.288,50 6.618.812,30
Banco de Lage Landem Brasil - Modalidade: Leasing 163.307,00 273.797,89 163.307,00 273.797,89
Total 4.310.762,27 8.584.876,88 4.310.762,27 8.584.876,88
2.17 - Informações sobre Corresponsabilidade Cedida e Corresponsabilidade Assumida em 2018 e 2019:
Contraprestações de Corresponsabilidade 
 Cedida de Assistência  Corresponsabilidade Cedida Corresponsabilidade Cedida
 Médico - Hospitalar (grupo 31171) em Preço Preestabelecido em Preço Pós-Estabelecido
 2018 2019 2018 2019
Cobertura Assistencial com Preço Pós-Estabelecido
Planos Coletivos Empresariais depois da Lei 6.659.356,71 8.487.457,87 18.320.924,43 25.690.053,47
Total 6.659.356,71 8.487.457,87 18.320.924,43 25.690.053,47
Eventos/Sinistros Conhecidos ou   Corresponsabilidade
 Avisados de Assistência a Saúde  Carteira Própria Assumida (benefi ciários
 Médico Hospitalar (grupo 411X1)  (benefi ciários da operadora) de outras operadoras)
 2018 2019 2018 2019
Cobertura Assistencial com Preço Pós-Estabelecido
Planos Coletivos por Adesão depois da Lei 116.795,31 4.246.449,81 - -
Planos Coletivos Empresariais depois da Lei 167.764.218,63 177.620.983,02 - -
Total 167.881.013,94 181.867.432,83 - -

2.18 -Seguros: A Instituição, orientada por especialistas, mantêm apólices para cobertura de seguros em montantes julgados 
sufi cientes para cobrir os eventuais sinistros dos bens patrimoniais e responsabilidade civil. 2.19 - Partes Relacionadas: Con-
trolada Sepaco Saúde Ltda:
 R$
 2019 2018
Receita com faturamento 2.959.814,75 2.612.475,87
Conta corrente - Saldo devedor 1.501.476,16 660.862,91
Contas a Receber 286.055,56 528.717,21
2.20 - Base de Consolidação:
As demonstrações contábeis consolidadas inclui a controlada Sepaco Saúde Ltda, CNPJ: 03.219.363/0001-00, na qual o Ser-
viço Social participa com o percentual de 99,99% sobre o patrimônio. O processo de consolidação das contas patrimoniais e 
de resultados corresponde à soma dos saldos do ativo, do passivo, de receitas e de despesas dessas empresas, segundo a na-
tureza de cada saldo, obedecendo ao disposto no CPC 36 e NBC TG 36, com as seguintes eliminações: • Participação no capi-
tal e resultados acumulados. • Investimento na controlada; • Saldos de contas correntes e outros saldos mantidos entre as em-
presas. • Valores de faturamentos entre as empresas.
3 - Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018 2019 2018
 Controladora Consolidado
Resultado Líquido 27.931.585,61 15.055.620,60 27.949.323,52 15.065.577,17
Ajustes para Conciliação do Resultado 
 Líquido com a Geração de Caixa 
 das Atividades Operacionais: 8.312.814,59 8.371.594,74 8.312.814,59 8.371.594,74
Depreciações 6.903.071,21 6.579.379,14 6.903.071,21 6.579.379,14
Amortizações 730.143,54 431.881,17 730.143,54 431.881,17
Ganho / Perda na Alienação de Bens 14.075,58 12.290,71 14.075,58 12.290,71
Resultado Equiv. Patrimonial (Dividendos) (17.736,13) (9.955,58) (17.736,13) (9.955,58)
Encargos / Juros s/ Empréstimos 683.260,39 1.357.999,30 683.260,39 1.357.999,30
Resultado Líquido Ajustado 36.244.400,20 23.427.215,34 36.262.138,11 23.437.171,91
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (7.392.773,22) (6.570.987,64) (6.457.335,02) (7.881.630,18)
Aplicações Financeiras (25.901.045,21) (9.225.178,80) (25.184.504,60) (9.381.024,35)
Crédito de Operações 
 com Planos de Assistência à Saúde 2.414.567,92 1.290.568,46 2.408.923,25 1.268.682,47
Crédito de Oper. Assistência à Saúde 
 não Relaç., com Plano da Operadora 5.549.912,20 (1.151.467,82) 5.549.912,20 (1.151.467,82)
Créditos Tributários e Previdenciários 48.199,66 (97.518,43) 76.569,25 (105.073,89)
Bens e Títulos a Receber 1.238.686,46 (201.100,71) 1.524.823,76 1.157.123,69
Despesas Antecipadas (3.827,82) (132.561,06) (3.827,82) (132.561,06)
Depósitos Judiciais e Fiscais 9.260.733,57 2.946.270,72 9.170.768,94 462.690,78
Aumento (Diminuição) 
 em Passivos Operacionais (4.823.005,09) (2.574.675,70) (5.765.298,79) (1.273.343,50)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 356.652,14 (5.612.824,51) 167.329,83 (4.871.545,13)
Débitos de Operações de Assistência à Saúde (649.427,49) 1.912.386,11 (636.059,91) 1.912.386,11
Débitos de Oper. Assist. a Saúde 
 não Relaç.. com Plano de Saúde da Operadora - (913.653,20) - (917.898,74)
Provisões (11.550.671,01) (1.194.517,01) (11.120.916,15) (1.194.517,01)
Tributos e Contribuições a Recolher 579.711,30 (58.936,81) 570.100,97 1.090.049,30
Débitos Diversos 6.440.729,97 3.292.869,72 5.254.246,47 2.708.181,97
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 24.028.621,89 14.281.552,00 24.039.504,30 14.282.198,23
4 - Imunidade Tributária: Por meio da Portaria nº 585, de 23/03/2017, publicada no D.O.U. de 24/03/2017, o Secretário de 
Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, deferiu a Concessão do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social na 
área da saúde (CEBAS-Saúde) com validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data acima da publicação do D.O.U, re-
ferente ao processo nº 25000.202648/2016-15. O Sepaco requereu ao Ministério da Saúde, a renovação do (CEBAS-Saúde), 
conforme protocolo nº 25.000.171562/2019-86 de 14/10/2019. Abaixo demonstramos a gratuidade em 2019, conforme o artigo 
nº 110, da lei nº 12.249, de 11 de Junho de 2010: a) Serviços Assistenciais, prestados aos benefi ciários do SUS, conforme Ter-
mo de Parceria nº 006/ SMS.G/2016 de 04/07/2016, atualizado pelos termos aditivos nºs 01/2017 a 03/2017 e 04/2018 e 05/2018, 
fi rmados com a Prefeitura do Município de São Paulo por meio da Secretaria Municipal da Saúde: Isenções Usufruídas: Va-
lor dos Tributos Objeto de Renúncia Fiscal - R$ 40.340.819,20, conforme quadro abaixo:

Demonstrativo da Gratuidade
(conforme art. 110 da lei federal nº 12.249-2010)

Discriminação Total
Isenções Usufruídas - Contribuições para Seguridade Social 40.340.819,20
Cota Patronal INSS + SAT 25.195.286,86
Cofi ns s/ receitas 15.145.532,34
Custo de Atendimentos Gratuítos - SUS/PMSP/SMS 8.794.615,81
% Gratuidade 21,80%

Valor dos serviços assistenciais demandado pelo gestor SUS, com base nos custos incorridos = R$ 8.794.615,81, conforme quadro abaixo:
 Hemodinâmica Imagem Tomografi a Centro Cirúrgico
                         Unids.
   mats. Labo-     Resso-     Mats.  Enfer-   UTI UTI Ambu- PA Mogi Hospital Multidis- Custo
mês sala smh esp. ratório sala smh sala smh nância sala smh mats. esp. Medic. Enferm. UCM maria Aptº UAD Adulto Neo latório Consultas Atend. Dia ciplinar Total
unidades horas   exames exames  exames   horas     pac. dia pac. dia pac. dia pac. dia pac. dia pac. dia consulta consulta observ. pacientes atend.
2019
R$
acumulado 217.211 304.293 62.601 182.408 576.429 339.143 111.331 443 395.851 148.206 140.997 1.034.302 425.678 585.464 2.935 56.849 4.126 57.366 1.345.896 815.834 13.284 3.828 407 20.439 1.949.296 8.794.616
média mensal  18.101 25.358 5.217 15.201 48.036 28.262 9.278 37 32.988 12.350 11.750 86.192 35.473 48.789 245 4.737 344 4.780 112.158 67.986 1.107 319 34 1.703 162.441 732.885
unidades
acumulada  124:09:23   14.867 14.705  2.241  781 222:51:15     3 43 4 220 458 275 183 23 2 11:29:00 68.977
média mensal 10:20:47   1.239 1.225  187  65 18:34:16     0 4 0 18 38 23 15 2 0 0:57:25 5.748
R$/unidade 1.749,50   12,27 39,20  49,68  21,12 665,03     978,40 1.322,07 1.031,58 260,75 2.938,64 2.966,67 72,59 166,41 203,53 1.779,89 28,26

5 - Operadora de Planos de Saúde - Modalidade Autogestão: Em 21 de junho de 2016, foi publicada no Diário Ofi cial da 
União, Seção 3, pág. 113, a Autorização de Funcionamento para atuar no mercado de saúde suplementar como Operadora 
de Planos de Assistência à Saúde do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Pau-
lo, Registro ANS nº 42007-7, classifi cada na modalidade Autogestão.
6 - Termo de Compromisso e Assunção de Dívidas: Na hipótese do Sepaco Saúde Ltda, vir a ser responsabilizado jun-
to à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, pelo pagamento por conta do ressarcimento ao SUS, assim como, se o Se-
paco Saúde Ltda vier a ser responsabilizado por qualquer tributo, caberá exclusivamente ao Serviço Social da Indústria 
do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo a obrigação de efetuar o correspondente pagamento.
7 - Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de riscos é estabelecida para identifi car e analisar 

os riscos que afetam as atividades da Operadora, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condi-
ções de mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de risco é um processo que envolve todos os níveis da Ope-
radora, aplicado desde o estabelecimento das estratégias, direcionadas a identifi car eventos em potencial que podem vir a afe-
tá-las. Gerenciamento de Riscos: As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas pela Operadora, que realiza a 
identifi cação e análise dos riscos enfrentados, defi ne limites e controles de riscos apropriados e monitora riscos e aderências 
aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas con-
dições de mercado e nas atividades da Operadora. Risco de Crédito: Risco de Crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Ope-
radora caso um projeto ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que 
surgem principalmente dos recebíveis da Operadora. Risco de Liquidez: Risco de Liquidez é o risco da Operadora de encon-

trar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos 
à vista ou com outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operadora na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez sufi ciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais ou de estresse, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Operadora. Risco de Mercado: Risco de Mercado 
é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, impactariam os ganhos e perdas da Operadora. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâme-
tros aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. A Operadora dilui os riscos de mercado através de investimentos em 
Títulos de Renda Fixa Pública e Títulos de Renda Fixa Privada, reduzindo signifi cativamente os riscos, em função da autogestão 
desses investimentos.

clínica e cirúrgica com terapias intensivas próprias para as especialidades. Somos referência em Cirurgias 
Cardíacas Infantil, Neonatal e Adulto, procedimentos e tratamentos intrauterinos em fetos com doenças 
de alta complexidade, além de atendimentos clínicos e cirúrgicos a adultos em todas as especialidades. 
O SEPACO é associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidades não econômicas. A destinação de su-
perávits é incorporada ao Patrimônio Social, não sendo permitida outra destinação, a não ser no reinves-
timento de sua estrutura e operação. O SEPACO tem feito elevados investimentos nos últimos anos em 
tecnologia, alinhados com as necessidades cirúrgicas e cuidados intensivos. Aprimoramentos na hotela-
ria tem sido visíveis, para conforto e acolhimento dos pacientes e familiares. Tendo como base a melho-
ria contínua da QUALIDADE, investimos muito na GESTÃO DE PESSOAS e de PROCESSOS, sempre alinha-

dos com o planejamento estratégico da entidade. Recentemente foi criado o Instituto de Ensino e Pesqui-
sa para consolidar nossa atuação, divulgar conhecimentos, pela oferta de residência médica e pesquisas 
multicêntricas, visando sempre o aperfeiçoamento de nossos atendimentos e qualidade assistencial. A 
partir de 2020 o Hospital ampliou suas atividades de ensino na área de saúde, disponibilizando 4 vagas 
anuais para residência médica, sendo duas na especialidade de pediatria e duas em clínica médica, am-
bas credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica - MEC. O SEPACO conquistou e mantém 
o nível máximo de Acreditação ONA - Excelência, atestando o reconhecimento de nossos processos, es-
trutura física e o engajamento de nossos colaboradores.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 13.04.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, no dia 13 de abril de 2020, às 10:00 
hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 17 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

A transformação 
nada espontânea 
do setor bancário 

Paulo Marcelo (*)
 

O mercado financeiro, 
como todos os outros 
setores da economia, 
está hoje às portas de 
um tremendo processo 
de transformação 
digital

Esse processo não se dá 
por geração espontânea, 
mas como resultado da 

pressão que vem sendo exerci-
da por duas forças: o consumi-
dor, cada vez mais acostumado 
às comodidades da vida digital; 
e à concorrência trazida pelas 
fintechs e pelos bancos que 
saíram na frente neste processo 
de digitalização. 

Esta é a constatação mais 
clara do estudo Digital Banking 
Ecosystem, divulgado no final 
do ano passado pela Business 
Insider Intelligence. A pesqui-
sa aponta que o processo de 
transformação desencadeado 
por estas pressões externas 
têm levado os bancos a investir 
bilhões de dólares para eliminar 
e substituir tecnologias, e isso 
vale desde o front office até o 
backoffice. 

Entre os maiores destinos 
desses investimentos, estão 
mobilidade (43%), APIs de 
open banking (35%) e tecnolo-
gias de conversação - conversa-
tional banking - (32%), e a lista 
prossegue com analytics, cloud 
computing, IoT, blockchain 
e wearables. O fato é que o 
horizonte de transformações é 
gigante e não há como seguir em 
frente sem o trabalho conjunto 
não apenas com parceiros, mas 
também com concorrentes e 
outros participantes do ecos-
sistema. 

Isso porque esse processo 
tem que seguir em diversas 
frentes. No front office, com a 
busca de canais digitais cada vez 
mais integrados e inteligentes; 
no middle office, com a busca 
por soluções de conformidade, 
risco e estratégia corporativa. E 
finalmente, no backoffice, com 
a adoção de estruturas robustas 
e flexíveis o suficiente para 
atender às novas demandas. 

Olhando um pouco mais 
de perto os fatores que têm 
pressionado essas mudanças, 
se percebe uma clara mudança 
no perfil dos clientes. Foi-se o 
tempo em que os consumidores 
tinham que se adaptar às regras 
e processos bancários. Na mão 
inversa, o setor financeiro se vê 
obrigado hoje a atender, e rápi-
do, às mudanças nos hábitos dos 
consumidores. Mais que isso, 
deve haver um esforço para 
reconquistar esses clientes. 

O estudo aponta que em mui-
tos mercados vem crescendo 
a confiança dos clientes nos 
serviços financeiros oferecidos 
por empresas de tecnologia. No 
Brasil, esse índice é de 74% e 
há países, como a Itália, onde 
esse índice supera 80%. E isso 
não acontece à toa, já que hoje 
estes serviços podem ser con-
tratados junto a bancos 100% 
digitais, fintechs e empresas de 
tecnologia, como Google, Apple 
ou Amazon. 

Essas empresas entenderam 
primeiro como oferecer serviços 
por canais digitais (online ou 
mobile) e têm grande respon-
sabilidade na redução do uso 
de agências, caixas eletrônicos 
e serviços telefônicos. Essas 
questões têm levado os bancos 
tradicionais a iniciarem seus 
processos de transformação di-
gital com foco bastante claro em 
fatores como maior agilidade; 
redução de custos; e ampliação 
da capacidade de inovação. 

Tudo isso como parte de um 
movimento maior, que é o foco 
total no cliente. A mudança 
será crucial para que estas 
instituições se mantenham 
competitivas em uma economia 
digitalizada. O processo está 
apenas começando, mas ele 
pode ser mais rápido do que 
se imagina. 

(*) - É CEO da Solutis, tech partner 
especializada na aceleração de 

jornadas digitais. 
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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:

IZABELA DE AZEVEDO REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/128.FLS.296-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(29/03/1995), residente e domiciliada Rua Ilha de Santa Ana, 259, bloco 03, apartamen-
to 32, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Reis dos Santos e 
de Maria de Roma Azevedo. INGRID BARBOSA SILVA BRANDÃO, estado civil soltei-
ra, profissão operadora de telemarketing, nascida em Taboão da Serra, neste Estado 
(CN:LV.A/147.FLS.062V-TABOÃO DA SERRA/SP), Taboão da Serra, SP no dia dez de 
abril de mil novecentos e noventa e quatro (10/04/1994), residente e domiciliada Rua 
Ilha de Santa Ana, 259, bloco 03, apartamento 32, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Rogerio Silva Brandão e de Lucimar Barbosa.

ANTONIO EDIMILSON NUNES FIDELIS, estado civil solteiro, profissão atendente, nas-
cido em Solânea, Estado da Paraíba (CN:LV.A/023.FLS.033 SOLÂNEA/PB), Solânea, 
PB no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (08/02/1988), residente e 
domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 91, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Rivaldo Fidelis dos Santos e de Maria Nunes Fidelis. GEUCIANE DE JESUS 
SOUSA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Bento, Estado do 
Maranhão (CN:LV.A/017.FLS.071-SÃO BENTO/MA), São Bento, MA no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e três (04/10/1983), residente e domiciliada Rua 
Guilherme da Cruz, 91, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Tereza 
Sousa.

NILTON AMANCIO VIANA, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.214 FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Suzano, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(11/02/1999), residente e domiciliado Rua Correia de Godói, 311, casa 01, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Marques Viana 
Irmao e de Edina Amancio Vieira. LÍVÍO FÉLIX DAS VIRGENS NETO, estado civil sol-
teiro, profissão assistente administrativo, nascido em Vitória da Conquista, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/020.FLS.297V-CÂNDIDO SALES/BA), Vitória da Conquista, BA no dia 
oito de outubro de mil novecentos e noventa e três (08/10/1993), residente e domici-
liado Rua Correia de Godói, 311, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Meira das Virgens e de Tania Maria dos 
Santos Virgens.

ALEXANDRE BRITO FONSECA, estado civil solteiro, profissão lavrador, nascido em 
Dois Irmãos do Tocantins, Estado do Tocantins (CN:LV.A/004.FLS.040-DOIS IRMÃOS 
DO TOCANTINS/TO), Dois Irmãos do Tocantins, TO no dia quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro (04/10/1994), residente e domiciliado Rua Bahia, quadra 
51A, lote 12, Setor Central, Dois Irmãos do Tocantins, Estado do Tocantins, Dois Irmãos 
do Tocantins, TO, filho de Eudes Martins Fonseca e de Maria Aparecida Brito Jardim 
Fonseca. CAMILA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profissão manicure, nasci-
da em Santo Amaro, Estado da Bahia (CN:LV.A/051.FLS.144-PARIPE SALVADOR/BA), 
Santo Amaro, BA no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa (23/07/1990), 
residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 09, apartamento 43, Vila Campane-
la, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gutemberg Silva Lima e de Maria Eliene dos 
Santos Lima.

MARDEN RODRIGO VIEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/302.FLS.108-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa (25/04/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, apartamento 01, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Rodrigues da Costa e de Venina do Carmo 
Vieira Buarque. JAQUELINE DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
RH, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/137.FLS.292-ERMELINO MATARAZZO/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(19/07/1995), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, aparta-
mento 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Pereira Silva e de 
Lucia de Fatima Alves de Lima.

VALERIANO PINTO OLIVEIRA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em 
Saúde, Estado da Bahia, Saúde, BA no dia quatorze de abril de mil novecentos e 
quarenta e quatro (14/04/1944), residente e domiciliado Rua Folhas Caidas, 54, apar-
tamento 41-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Joaquim Oliveira e de Regina Pinto Oliveira. MARIA TIBURCIA DOS SANTOS 
DIAS, estado civil divorciada, profissão motorista, nascida em Inubia Paulista, neste 
Estado, Inubia Paulista, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e cinquenta e 
nove (12/10/1959), residente e domiciliada Rua Teodoro Xavier, 297, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Justiniano dos Santos e de Catarina 
de Oliveira.

DIOGO SILVA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão técnico em LA, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 085,FLS.279-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (13/10/1987), 
residente e domiciliado Rua Tomazzo Ferrara, 651, casa 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Evaldo Lima Cavalcante e de Luiza Leonilda da Silva. JULIANA NUNES 
MACHADO, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida neste 
Distrito (CN:LV-A-314,FLS.092 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e oito (04/02/1998), residente e domiciliada Rua Toma-
zzo Ferrara, 651, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Armi Machado 
e de Noelia da Paixão Nunes.

JOÃO DA SILVA RIBEIRO, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Ser-
ranos, Estado de Minas Gerais, Serranos, MG no dia dezesseis de março de mil nove-
centos e cinquenta e um (16/03/1951), residente e domiciliado Rua Mário Capuano, 32, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto 
Andrade Ribeiro e de Maria José da Silva. REJANE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão aposentada, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, 
PE no dia quinze de agosto de mil novecentos e cinquenta e nove (15/08/1959), resi-
dente e domiciliada Rua Piava, 36, casa 05, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Mariano da Silva e de Eunice Oliveira da Silva.

DAVI GONÇALVES DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão inspetor de se-
gurança, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil 
novecentos e oitenta e quatro (19/04/1984), residente e domiciliado Rua Doutor Aiose, 
18, C, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Renato Ribeiro 
de Carvalho e de Luciana Aparecida Gonçalves de Carvalho. JESSICA ASSUMPÇÃO 
PEREIRA, estado civil divorciada, profissão controlador de acesso, nascida em Santo 
André, neste Estado, (CC:LV-B 056,FLS.186-FRANCISCO MORATO/SP), SP no dia 
três de maio de mil novecentos e noventa e um (03/05/1991), residente e domiciliada 
Rua Doutor Aiose, 18, C, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Daniel Alves Pereira e de Ivany Pinto de Assumpção.

FABIAN LOPES LOUZADA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e se-
tenta e cinco (04/11/1975), residente e domiciliado Rua Falchi Gianini, 311, apartamento 
42-B, Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Gesualdo Louzada e de 
Gercina Lopes de Souza. INÊS DE FATIMA MOLERO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil 
novecentos e sessenta (11/11/1960), residente e domiciliada Rua Arara Azul, 02, casa 
01, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Molero Rubinelli e de 
Roza Vitalina Molero.

DAVID CESAR DA SILVA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar de vendas, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/157.FLS.190-1º SUBDIS-
TRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia 
vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e um (21/11/1981), residente e do-
miciliado Travessa Água Corrente, 47, Jardim da Conquista, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Milton Guilherme da Cruz e de Antonia Ziunar da Silva da Cruz. PAMELLA 
CRISTINA CAMARGO ARAUJO, estado civil solteira, profissão contadora, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/148.fls.255 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de agosto de mil novecentos e noventa e um (25/08/1991), residente e domiciliada Rua 
Assapaba, 110, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Teresa Cristina 
Camargo Araujo.

JOEL FERREIRA SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.274-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (16/01/1961), residente e 
domiciliado Rua Erepecuru, 196, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Ferreira Santiago e de Maria Palmira da Silva Santiago. CLEUSA MENDES 
DO ROSÁRIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Cerqueira 
Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/007.FLS.234-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (20/10/1965), residente e do-
miciliada Rua Erepecuru, 196, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Estelita Mendes do Rosário.

RUBENS CANNALONGA NETO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e se-
tenta e dois (11/06/1972), residente e domiciliado Rua Manuel Inácio de Loiola, 533, 
apartamento 12-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Cannalonga Filho e de 
Orzelia Cannalonga de Oliveira. ANDRÉIA BERNARDO DOS SANTOS, estado civil di-
vorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida em Vitória de Santo Antão, Estado de 
Pernambuco, Vitória de Santo Antão, PE no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
setenta e sete (26/05/1977), residente e domiciliada Rua Manuel Inácio de Loiola, 533, 
apartamento 12-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Bernardo dos Santos 
e de Zilda Maria de Melo.

JEAN JOSÉ MENDONÇA CADORE, estado civil solteiro, profissão empresário, nas-
cido em Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/193.FLS.158-SANTO 
ÂNGELO/RS), Santo Ângelo, RS no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e 
sete (07/08/1997), residente e domiciliado Rua Visconde D'Asseca, 23, C, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Elso José Cadore e de Juvenila Alvenir Mendonça Cadore. 
INDY PAULINE SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão designer de sobran-
celhas, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.002-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (13/01/1998), residente e domiciliada Rua Visconde D'Asseca, 23, C, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Cunha de Oliveira Junior e de Solange Santos de Jesus 
Oliveira.

LEANDRO SILVA ALVES, estado civil divorciado, profissão controlador de acesso, nas-
cido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e oitenta e dois (25/05/1982), residente e domiciliado Rua 
Capitão Antônio Vasconcelos, 41, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Claudino Alves e de Therezinha Maria da Silva Alves. NAYARA DE ANDRADE 
FILHO, estado civil divorciada, profissão cuidadora de idosos, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (31/01/1992), residente e domiciliada Rua Capitão Antônio Vasconcelos, 41, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Serafim Filho e de Maria Raimunda 
de Andrade.

WASHINGTON SANTANA ALVES, estado civil solteiro, profissão operador de má-
quinas, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-259,FLS.219 TUCURUVI/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e três 
(25/03/1993), residente e domiciliado Rua Bertalha, 03, casa 02, Jardim São João, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Alves e de Angela Santana Campos 
de Carvalho. JENILDA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
cuidadora de idosos, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (14/02/1979), residente e domiciliada Rua 
Bertalha, 03, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de JOSÉ 
Antonio dos Santos e de Alice Josefa dos Santos.

ADALBERTO FRANCISCO SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/030.FLS.060-ITAQUAQUECE-
TUBA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (16/04/1985), residente e domiciliado Rua Luís Delpi, 311, casa 02, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Marcelino Sampaio e de Marina 
Aparecida Francisco. GISELE FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
cozinheira escolar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e setenta e nove (01/07/1979), residente e domici-
liada Rua Luís Delpi, 311, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Ferreira da Silva e de Maria da Penha da Silva.

MATHEUS DE MIRANDA OMYA, estado civil solteiro, profissão técnico II, nascido no 
Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/291.FLS.210-CERQUEIRA CE-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/03/1988), residente e domiciliado Rua José Bauman, 151, apartamento 41-D, Jar-
dim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Cesar Omya e de Marta Fran-
cisca de Miranda Omya. NAYARA BORGES, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida no Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/220.FLS.213V-BUTANTÃ/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e nove (18/06/1989), 
residente e domiciliada Rua José Bauman, 151, apartamento 41-D, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lilian Borges.

DANIEL DE OLIVEIRA LIMA, estado civil divorciado, profissão técnico em FTTX, nas-
cido neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e 
oito (04/04/1988), residente e domiciliado Rua Hisaji Morita, 511, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Airton de Lima e de Maria Celia de Oliveira Lima. CRISTIENE 
SOUZA LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/337.FLS.085-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de outubro de mil novecentos e noventa e dois (27/10/1992), residente e domiciliada 
Rua Hisaji Morita, 511, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josinaldo Antonio 
da Silva e de Cristiane da Costa Souza da Silva.

GESIEL PAZ DE SANTANA GONZAGA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
operações, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (30/09/1991), residente e domiciliado Rua Guarapá, 
101, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jasiel Paz de 
Santana e de Rubenita Batista Paz de Santana. ERICA GONZAGA PAZ DE SANTANA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e cinco (19/06/1995), residente 
e domiciliada Rua Carvalho do Brasil, 220, A, casa 02, Jardim das Camélias, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Joel Gonzaga da Silva e de Rosineide da Silva Lima.

FRANCISCO LIRA PEREIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A 233,FLS.087V-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e 
oitenta e dois (26/06/1982), residente e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, 314, 
casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira e de Vera 
Maria Lira Pereira. CAROLINE TWARDOSKI, estado civil divorciada, profissão policial 
militar, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa (09/02/1990), residente e domiciliada Rua Ger-
vásio Mota da Vitória, 314, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Julio Cesar Twardoski e de Cátia Cilene Oliva Twardoski.

RENAN SOARES CELESTINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de loja, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/236.FLS.135V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/11/1995), residente e domiciliado 
Rua Pacarana, 24, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sebastião Celestino Ribeiro e de Renize Soares dos Santos Ribeiro. AMANDA 
SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida no Subdis-
trito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/258.FLS.225-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (02/01/1999), residente e 
domiciliada Rua Pacarana, 24, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adelino José dos Santos e de Eliana Maria da Silva.

ARTHUR DE ALMEIDA PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrati-
vo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/265.FLS.056V INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis (05/06/1996), resi-
dente e domiciliado Rua Boleeiro, 40, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Maria 
Pinheiro e de Maria Lucia Pereira de Almeida Pinheiro. DAFNNER LINO GUIMARÃES, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Ermelino Matarazzo, 
nesta Capital (CN:LV.A/137.FLS.127-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (08/10/1995), residente e domi-
ciliada Rua Ponte Serrada, 39, bloco C, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Everaldo Ferreira Guimarães e de Cassia Aparecida Lino dos Santos.

LUIZ ALBERTO FERREIRA DE MELO, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e três (05/02/1983), residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 04, C, casa 
01, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Ferreira de Melo 
e de Marina Penha. MONICK DA SILVA REINALDO, estado civil solteira, profissão 
boleira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/155.FLS.114V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (13/01/1992), residente e 
domiciliada Estrada Aricanduva, 04, C, casa 01, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Mendes Reinaldo e de Maria Lucielda da Silva.

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMARGO, estado civil divorciado, profissão leiturista e en-
tregador, nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze 
de setembro de mil novecentos e setenta e três (13/09/1973), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 584, bloco C, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
São Paulo, SP, filho de Adão do Nascimento Camargo e de Siloca de Oliveira Camargo. 
MARILIA GABRIELA AMORIM, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.165-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de julho de mil novecentos e oitenta e um (03/07/1981), residente e domiciliada Rua 
Sílvio Barbini, 584, bloco C, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Amorim e de Itaiti Aparecida da Costa Amorim.

NIVALDO WILLIANS MARTINS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
Bauru, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.358V-BAURU/SP), Bauru, SP no dia quinze de no-
vembro de mil novecentos e sessenta (15/11/1960), residente e domiciliado Rua Jucupema, 
609, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Martins e de 
Rosaria Acunha Martins. ZANILDA CÂNDIDA RODRIGUES, estado civil solteira, profis-
são técnico de hotelaria, nascida em Caçu, Estado de Goiás (CN:LV.A/015.FLS.297 CAÇU/
GO), Caçu, GO no dia cinco de março de mil novecentos e sessenta e cinco (05/03/1965), 
residente e domiciliada Rua Jucupema, 609, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Nunes Rodrigues e de Jandira Cândida Rodrigues.

RODRIGO JAMES COSTA, estado civil solteiro, profissão manipulador, nascido no 
Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.228V IBIRAPUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta (08/08/1980), residente e 
domiciliado Rua Morubixaba, 198, A, bloco 12, apartamento 401, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Janes Costa e de Maria Donizetti Costa. LU-
CIANA GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.267-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/02/1984), residente e domiciliada 
Rua Morubixaba, 198, A, bloco 12, apartamento 401, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Avelino Gomes e de Eunice Ferreira Dias Gomes.

WENDEL DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/214.FLS.027 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), residente e do-
miciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 593, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edmilson Batista dos Santos e de Maria Lucia da Silva Santos. 
ALDACIR LEANDRO VITAL, estado civil divorciada, profissão analista de qualidade, 
nascida em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no dia quinze de outubro de 
mil novecentos e setenta e seis (15/10/1976), residente e domiciliada Rua Edmundo 
de Paula Coelho, 593, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Didi Vital e de Francisca Leandro Vital.

RICARDO BONNET, estado civil solteiro, profissão empreendedor, nascido em Porto 
Príncipe - Haiti, Porto Príncipe - Haiti no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (23/02/1995), residente e domiciliado Rua Salim Jorge Id, 174, apar-
tamento 11, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Henry Bonnet e de Ri-
lienne Richard. LUCIANA ROCHA DA SILVA, estado civil solteira, profissão escriturário 
administrativo, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.049-I-
TAQUAQUECETUBA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (09/10/1995), residente e domiciliada Rua Millena Freitas dos Santos, 
25, Jardim Zélia, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filha de Adão 
Rocha da Silva e de Givanilda dos Santos Silva.

MARCOS VINICIUS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão contador, nas-
cido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 115,FLS.016-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/12/1992), residente e domiciliado Rua Serra do Panati, 289, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Antonio Dias Pereira e de Maria Helena Santos Pereira. YNGRID NAS-
CIMENTO COSTA AMORIM, estado civil solteira, profissão engenheira civil, nascida no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A-253,FLS.300-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (10/09/1994), 
residente e domiciliada Rua Serra do Panati, 289, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aurelio Costa Amorim e de Ieda Maria Silva do Nascimento Amorim.

FELIPE FABRICIO LOPES, estado civil solteiro, profissão assistente contábil, nasci-
do no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.291V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e três (16/07/1993), 
residente e domiciliado Rua Carambola, 83, bloco A, apartamento 24, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elsa Inacio Lopes. PRIS-
CILA DOMINICIO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar fiscal, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (07/07/1988), residente e domiciliada Travessa da Ciência, 70, Vila Fachini, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Mauro Pereira da Silva e de Sara Dominicio Ferreira.

ERICK ADILSON SANT´ANNA FORTUNATO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de seção, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 238,FLS.053-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(11/11/1995), residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 260, A, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Fortunato e de Cleonice Sant´Anna Fortunato. 
NATHÁLIA ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-179,FLS.187 GUAIANASES/SP, São Paulo, SP 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e sete (23/04/1997), residente 
e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 260, A, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Araujo Santos e de Rosimeire Araujo Santos.

ATILA MARTINS DIAS, estado civil solteiro, profissão balconista de oficina, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/436.FLS.261-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (02/10/1995), residen-
te e domiciliado Rua Forte de Coimbra, 87, apartamento 32-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcir Martins Dias e de Dionice 
Aparecida Almeida Souza. ANDRESA RICHELLE DE SOUSA FERREIRA, estado ci-
vil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/173.FLS.074V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e seis (04/12/1996), residente e domiciliada Rua Forte de 
Coimbra, 87, apartamento 82-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Martins Ferreira e de Auricelia de Sousa Almeida.

ALBERT LOIOLA MOURA, estado civil divorciado, profissão analista epidemiologico, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho 
de mil novecentos e noventa e dois (27/07/1992), residente e domiciliado Rua Biri, 299, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Adalberto Severino de Moura e de Maria das Graças Loiola de Matos Moura. AMANDA 
RODRIGUES PAULINO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/216.FLS.287-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (22/12/1986), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 85, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Paixão do 
Nascimento e de Nelma Rodrigues Paulino do Nascimento.

KENNEDY WASHINGTON GONÇALVES IGNÁCIO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascido neste Distrito (CN:LV-A-252,FLS.228 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(24/06/1996), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 835, casa 02, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Luciano Ignácio e de Simone Rosa 
Gonçalves Ignácio. MICHELE PAULINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de departamento pessoal, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV-A-482,FLS.200-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (12/01/1993), residente e domiciliada Rua São Félix 
do Piauí, 835, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Paulino dos Santos e de Maria Jose Batista de Sousa Santos.

FRANCISCO LIMA PAIVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Aba-
tiá. Estado do Paraná (CN:LV.A/024.FLS.048V-ABATIÁ/PR), Abatiá, PR no dia trinta de 
outubro de mil novecentos e setenta e um (30/10/1971), residente e domiciliado Rua 
Duarte Lobo, 83, apartamento 21-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alfredo Lima Paiva e de Odéte Cândida Paiva. BEATRIZ APA-
RECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em em, Bandeirantes, 
PR no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e sessenta e nove (27/07/1969), 
residente e domiciliada Rua Duarte Lobo, 83, apartamento 21-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva e de Neusa 
Rozin da Silva.

EDILBERTO RIBEIRO RABELLO, estado civil divorciado, profissão engenheiro, nas-
cido em Uberaba, Estado de Minas Gerais, Uberaba, MG no dia dois de fevereiro de 
mil novecentos e cinquenta e nove (02/02/1959), residente e domiciliado Rua Roque 
Polidoro, 117, casa 17, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ramom 
Rabello e de Oni Ribeiro Rabello. ROSELI GODOI PEREIRA, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, RS no dia vinte de junho de mil novecentos e sessenta e três (20/06/1963), resi-
dente e domiciliada Rua Roque Polidoro, 117, casa 17, Jardim Liderança, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wolney Pereira e de Olinda Godoy Pereira.

ALLYSON DERALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão consultor de 
viagens VIP, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.039 VILA NOVA CA-
CHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e no-
venta (21/03/1990), residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 140, A, casa 02, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clayton João dos Santos e de Franci 
Cristina da Costa dos Santos. HOSANA GABRIELA AMANCIO, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/074.
FLS.151-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos 
e noventa e um (31/01/1991), residente e domiciliada Rua Floco de Neve, 140, A, casa 
02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Amancio e de 
Josefa Edna Bispo Amancio.

CLEITON ROCHA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão agente de passa-
gem, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dois de julho de mil novecentos e oitenta e dois (02/07/1982), residente e domiciliado 
Rua Juiz do Mato, 122, bloco A, apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson José de Oliveira e de Iranildes Rocha de 
Oliveira. ROSEMARA PEREIRA MOURA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida em Itororó, Estado da Bahia (CN:LV-A-01,FLS.202-ITORORÓ/BA), Itororó, BA 
no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e seis (27/08/1976), residente 
e domiciliada Rua Juiz do Mato, 122, bloco A, apartamento 23, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Moura da Conceição e de 
Maria Romilda Santos Pereira.

KLEITON RUBENS ELEGANCIA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/059.FLS.186-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e um (31/12/1981), residente e domiciliado Rua 
Jacobinia, 17, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do 
Carmo Elegancia. THALINE LIDIANE DE PAULA COSTA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/226.FLS.195-SUBDISTRITO 
LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (03/07/1994), residente e domiciliada Rua Jacobinia, 17, casa 02, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everton Waldyr Ramiro da Costa e de Lucineia 
de Paula Costa.

BENEDITO DE JESUS, estado civil viúvo, profissão motorista, nascido em São Felipe, 
Estado da Bahia, São Felipe, BA no dia treze de fevereiro de mil novecentos e quarenta 
e nove (13/02/1949), residente e domiciliado Rua Tenente Gelsi Santos, 408, Jardim 
Brasil, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filho de MARIA DA LUZ DE JESUS. MARIA 
JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciada, profissão comerciante, nascida em Brejo da 
Madre de Deus, Estado de Pernambuco, Brejo da Madre de Deus, PE no dia três de 
junho de mil novecentos e quarenta e nove (03/06/1949), residente e domiciliada Rua 
Alayde de Souza Costa, 531, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Capitulino Bernardo 
da Silva e de Matilde Amara da Silva.

DANILO CRIVELLARO EMIDIO, estado civil divorciado, profissão analista de suporte, 
nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (19/05/1985), residente e domiciliado Rua 
Equestre, 166, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Emidio 
Sobrinho e de Rita de Cássia Crivellaro Emídio. ROSÂNGELA APARECIDA DE SOU-
ZA ROCHA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV.A/503.FLS.028-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e um (16/01/1991), residente e 
domiciliada Rua Araua, 302, Parque Jandaia, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
filha de Roberto Carlos Souza Rocha e de Cassia Aparecida Leite.

HELICIR SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Maetin-
ga, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.194 MAETINGA/BA), Maetinga, BA no dia vinte 
e seis de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (26/10/1994), residente e domi-
ciliado Rua Sho Yoshioka, 03, A, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Hélio de Jesus Santos e de Sidneis Conceição Silva. VANEILI CONCEIÇÃO SILVA 
MOREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/724.FLS.226-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guaru-
lhos, SP no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e sete (09/07/1997), residen-
te e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 03, A, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Salvador de Jesus Moreira e de Iraci da Conceição Silva Moreira.

DOMINGOS SAVIO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Uauá, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.250 UAUÁ/BA), Uauá, BA no 
dia vinte e três de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (23/11/1967), re-
sidente e domiciliado Rua Sugao Suzuki, 100, bloco 08, apartamento 14-A, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emilio Gonçalves da Silva e de Djalva Gonçalves 
da Silva. LENICE GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão ajudante, 
nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia primeiro de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (01/05/1966), residente e domiciliada Rua Sugao Suzuki, 
100, bloco 08, apartamento 14-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Gonçalves da Silva e de Maria Benedita da Silva.

ALLAN DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante de tratamento 
térmico, nascido neste Distrito (CN:LV.A/267.FLS.165 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (29/12/1996), 
residente e domiciliado Rua Lamaçais, 64, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Claudio José dos Santos Silva e de Deuzeni Fatima de Oliveira Silva. GA-
BRIELY CRISTINA SEVERIANO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/153.FLS.259-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (08/11/1996), residente e domiciliada Rua Lamaçais, 64, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Kelly Cristina Severiano da Conceição.

MARCOS ZAIRO DIOGO GUILHERME, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-029,FLS.082 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e setenta (20/12/1970), residente 
e domiciliado Estrada Aricanduva - Viela Nova Caboré, 40, fundos, Jardim São Gonçalo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djanira Aparecida Diogo Guilherme. DEISE PE-
REIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Ta-
tuapé, nesta Capital (CN:LV-A-066,FLS.158 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (20/12/1982), residente e domiciliada 
Estrada Aricanduva - Viela Nova Caboré, 40, fundos, Jardim São Gonçalo, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Adelino Ribeiro dos Santos e de Petronilia Pereira de Souza.

WILLIAM BRITO SOARES RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão gerente de 
qualidade, nascido neste Distrito (CN:LV.A/067.FLS.172 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e três (27/04/1983), residente 
e domiciliado Rua Arturo Faldi, 147, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Soares Rodrigues e de Maria dos Milagres Brito Rodrigues. 
HELEN CRISTINA GERALDINO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/096.FLS.145-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia sete 
de julho de mil novecentos e oitenta e nove (07/07/1989), residente e domiciliada Rua 
Arturo Faldi, 147, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Rubens Geraldino e de Maria Luciene de Souza Geraldino.

MATHEUS DE ALENCAR CHAVES, estado civil solteiro, profissão operador de corte a la-
ser C, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 360,FLS.286V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (10/12/1999), residente e 
domiciliado Avenida das Alamandas, 707, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Célio Chaves e de Maria Helena Esméria de Alencar Chaves. 
JULIA LOURENÇO ROCHA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-248,FLS.296-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e nove (13/12/1999), residente e domiciliada Rua Caetano 
Lama, 93, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sérgio Roberto da Rocha e de Sonia Lourenço Rocha.

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

Com o avanço da 
pandemia e necessidade 
de isolamento social 
para contenção 
da transmissão do 
Coronavírus, haverá 
um desaceleramento da 
economia como um todo

Como vimos nos últimos 
dias, o mercado finan-
ceiro está inseguro dian-

te do cenário mundial, com 
quedas nas principais bolsas, 
circuit breakers, cotação ele-
vada do dólar etc.

Paulo Guedes, ministro da 
Economia, anunciou, no final da 
tarde desta segunda-feira, 16, 
um conjunto de medidas para 
amenizar os impactos econômi-
cos causados pela disseminação 
do novo Coronavírus. O pacote 
hoje anunciado está avaliado 
em 147 bilhões de reais. Na 
coletiva de imprensa concedi-
da, Guedes apresentou uma 
série de iniciativas. De acordo 
com o ministro, o Governo 
Federal disponibilizará 83,4 bi-
lhões de reais para a população 
mais vulnerável — como idosos, 
afetados de forma mais latente 
pela doença — e 59,4 bilhões 
de reais para a manutenção de 
empregos. “Esse é um esforço 
inicial”, afirmou ele, frisando 
ainda a possibilidade de a cada 
48 horas voltar com novas 
medidas.

Foi anunciado o reforço ao 
Bolsa Familia, com a possibili-
dade de inclusão de 1 milhão de 
novos beneficiários, com a qual 

o governo avalia um impacto de 
3,1 bilhões de reais. Foi anun-
ciada também a antecipação da 
segunda parcela do 13º salário 
para aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional do 
Seguro Social, INSS, para maio, 
num incentivo para a economia 
de 23 bilhões de reais. Os valo-
res não sacados do fundo PIS/
Pasep serão transferidos para o 
FGTS. Com a medida, Guedes 
avalia injetar 12,8 bilhões de re-
ais no consumo dos brasileiros.

Visando fomentar a ma-
nutenção de empregos, foi 
anunciado pelo governo o 
adiamento do prazo de paga-
mento do FGTS e da parcela 
referente à União do Simples 
Nacional — cujos impactos 
somam, respectivamente, 30 
bilhões de reais e 22,2 bilhões 
de reais. Paulo Guedes ainda 
afirmou que o pacote disponi-
bilizará a quantia de 5 bilhões 
de reais em crédito para micro 
e pequenas empresas e a re-
dução das contribuições para 
o Sistema S por três meses, 
que clarearão a economia em 
2,2 bilhões de reais. Guedes 
informou ainda que o governo 
facilitaria exportação de insu-
mos e matérias-primas indus-
triais bem como as exigências 
para a obtenção de crédito e 
a dispensa de documentação 
para renegociação das dívidas.

Eduardo Moisés

Coronavírus e 
Economia. Paulo Guedes 

anuncia medidas 
de emergência

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: DOUGLAS DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Natalino Santos e de Maria de Lourdes Gomes da 
Silva. A pretendente: LUANA ARAUJO DOS SANTOS, profissão: operadora de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sergio Alves dos Santos e de Zélia Duarte de Araujo.

O pretendente: CLAUDIO ALEXANDRE FERNANDES COSTA, profissão: porteiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes Costa e de Maria 
Jacinto Costa. A pretendente: WELIDA NASCIMENTO SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/04/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nadia Iracema Martins do Nascimento.

O pretendente: OLICIO TEODORO DA SILVA, profissão: conferente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Estrela D' Oeste, SP, data-nascimento: 26/11/1954, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nuncio Teodoro da Silva e de Maria Gonçalves de 
Aguiar Silva. A pretendente: MARIA DE FATIMA DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Lins, SP, data-nascimento: 13/07/1957, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Lima da Silva e de Maria Lima da Silva.

O pretendente: LUCAS DULTRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wellington Pereira dos Santos e 
de Vanderlandia Dultra Pires. A pretendente: NATHALY NAYANE DA CONCEIÇÃO 
MIRANDA, profissão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/01/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Euclide Miranda da Conceição e de Gilvania Maria da Conceição.

O pretendente: VITOR ALVES SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 06/09/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Carlos Jose Santos e de Fabiana Alves de Brito Santos. 
A pretendente: ERIKA APARECIDA DA SILVA, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Liose Antonio da Silva e de Cecilia Gomes da Silva.

O pretendente: RALÉM PINHEIRO DE LIMA, profissão: fiscal, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Samuel Pinheiro de Lima e de Valmira Jorge Pires de Lima. A 
pretendente: ARLÉIA SOUSA OLIVEIRA, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tanque Novo, BA, data-nascimento: 16/11/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Aparecido Lopes de Oliveira e de Dinalva Nunes de Sousa Oliveira.

O pretendente: BRUNO GIOVANNE PEREIRA DOS SANTOS, profissão: músico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
07/02/1997, residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, filho de Sidnei Moreira 
dos Santos e de Leila Francieli Pereira dos Santos. A pretendente: BRENDA FINEZA 
STEIN DE AMORIM, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: 
Suzano, SP, data-nascimento: 23/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Celio Stein de Amorim e de Alessandra Roberta Fineza Stein de Amorim.

O pretendente: JÉFFERSON SOARES DE SANTANA, profissão: técnico de fibra 
óptica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Dias de Santana e de Maria 
Lucivanda Soares de Melo de Santana. A pretendente: JHENYFER SANTOS DE 
AQUINO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ezequias 
Anisio de Aquino e de Neide Francisca dos Santos.

O pretendente: ERICK COELHO DE ARAGÃO, profissão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de William Valintim de Aragão e de France Lourdes Coelho de Aragão. 
A pretendente: GIULIA MARIA GRAVA, profissão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sergio Aparecido Grava e de Maria dos Anjos Grava.

O pretendente: CRISTOVÃO TADEU NUNES FERREIRA, profissão: radiologista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Maria Alves Ferreira e de 
Francisca Nunes Alves Ferreira. A pretendente: MARIA REGINEIDE GOMES DO 
NASCIMENTO, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Crato, CE, 
data-nascimento: 24/06/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Flávio do Nascimento e de Odete Etelvina Gomes do Nascimento.

A pretendente: MARCIA ALVES DA SILVA, profissão: funcionária pública estadual, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elias Dantas da Silva e de Marta 
Alves da Silva. A pretendente: ISABELA MIRANDA, profissão: profissional de letras, 
estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/11/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sonia Marcia Alves de Miranda.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS MARTINS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Martins e de Maria Silvia dos Santos Martins. 
A pretendente: JANE FEITOSA LEAL, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Filocelino dos Santos Leal e de Onélia Gomes Feitosa Leal.

O pretendente: EDSON APARECIDO DO PRADO JÚNIOR, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/03/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Aparecido do Prado e de Beatriz 
Helena Campos. A pretendente: AMANDA ARROIO AZEVEDO, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Azevedo e de Nair Arroio Azevedo.

O pretendente: JOHN MAICON FERNANDEZ MACIEL, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio Goes Maciel e de Solange 
Fernandez Costa. A pretendente: PRISCILA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valmir Conceição de Oliveira e de Marilene 
Costa de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO PEREIRA, profissão: mecanógrafo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 17/04/1957, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Francisca Fernandes. A pretendente: 
MIRIAM MARIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, 
PE, data-nascimento: 04/06/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Avelino Sobrinho e de Geraldina Maria da Silva.

O pretendente: NARCISO RUBENS JACQUET NETTO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Narciso Rubens Jacquet Filho e de Cristina Luisi 
Jacquet. A pretendente: LETÍCIA SOUSA PEREIRA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Araçuai, MG, data-nascimento: 08/10/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Custódio Ronaldo Sousa Mendes e de Carla 
Pereira Santos Mendes.

O pretendente: ANTONIO PEREIRA DE LIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cajazeiras, PB, data-nascimento: 17/08/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Vicente Manoel de Lira e de Francinete Pereira de Lira. A 
pretendente: ARISEUDA LIRA DA SILVA, profissão: aux. judiciário, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cajazeiras, PB, data-nascimento: 28/08/1967, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Manoel Delfino Sobrinho e de Iraci Freitas de Lira.

O pretendente: ADEDOTUN LONGE ABIMBOWO, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibadan- Nigeria, data-nascimento: 27/08/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joseph Oladehinde Abimbowo e de Eunice 
Dele. A pretendente: JANAINA DA SILVA, profissão: promotora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Altina da Silva Rocha.

O pretendente: TEDDY NELSON DO NASCIMENTO PEREIRA, profissão: frentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Dimas Pereira e de Severina 
Vanda Anacleto. A pretendente: SUZANA ALVES DE MIRANDA, profissão: fotógrafa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 01/05/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adão Pereira de Miranda e de Tereza Alves 
Nunes.

O pretendente: TIAGO FONSECA, profissão: açougueiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Campo Limpo Paulista, SP, data-nascimento: 12/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosemeire Fonseca. A pretendente: PRISCILA 
FERNANDES DA SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Isaias Alves da Silva e de Maria Elizabete Fernandes da Silva.

O pretendente: ANDERSON LEMOS GARCIA, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Germano Flores Garcia e de Francisca Leni 
Lemos Garcia. A pretendente: JOSEFA HILDA DA ROCHA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Taquarana, AL, data-nascimento: 23/12/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Fernandes da Rocha e de Hilda 
Torquato da Silva Rocha.

O pretendente: ADILSON RICO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Porto Rico, PR, data-nascimento: 11/08/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Natalino Rico e de Lindaura Silva Rico. A pretendente: MARIA 
JOSE SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Benedito Silva de Oliveira e de Sebastiana Maria de Jesus.

O pretendente: EDGAR BORGES DOS SANTOS, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Valdemiro dos Santos e de Ana Cristina 
Borges. A pretendente: LARISSA MODESTO DE SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ubiraci José de Souza e de Andrea Apareicda 
Modesto.

O pretendente: DAVI DE ALMEIDA LIMA SANTOS, profissão: auxiliar de rampa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Natanael Lima Santos e de Zoraides Gonçalves 
de Almeida Lima Santos. A pretendente: MICHAELE EVELYN CARDOSO DE ABREU, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 24/03/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jesuel 
Almeida de Abreu e de Claudineia Cardoso dos Santos.

O pretendente: NELSON ROMÃO, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Manoel Ribas, PR, data-nascimento: 04/07/1959, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Romão e de Benedita Luciano Romão. A 
pretendente: MARIA LAELZE SANTOS, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Sergipe, SE, data-nascimento: 23/01/1953, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Anizio Martins dos Santos e de Ermita Santos.

O pretendente: ERNANE LOPES DA SILVA, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Francisco, MG, data-nascimento: 11/03/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Maria das Dôres Lopes Silva. A pretendente: MARIA EUNICE 
FRANCISCA DOS SANTOS, profissão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Belém, AL, data-nascimento: 22/05/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Adelia Francisca dos Santos.

O pretendente: RAFAEL GERMANO VIEIRA GOIS, profissão: gerente geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Antônio Vieira Gois e de Maria Rita 
Germano Gois. A pretendente: PATRÍCIA MOISÉS ALBERTO, profissão: estilista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Osmar Alberto e de Eliana 
Amaral Moisés Alberto.

O pretendente: CAÍQUE VIEIRA DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria José Vieira da Silva. A pretendente: BIANCA DA SILVA 
FERREIRA, profissão: revisora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Aparecido Ferreira e de Celia Barbosa da Silva.

O pretendente: PEDRO PAULO SIMÃO, profissão: enc. de obras, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1963, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Pedro Simão Sobrinho e de Neuza Francisca de Melo Silva. 
A pretendente: JOANA D'ARC DOMINGOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarabira, PB, data-nascimento: 17/02/1968, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Domingos da Silva e de Vanda Pereira da 
Silva.

O pretendente: DANILLO MARTINS CARDOSO PESSANHA, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Gonçalo, RJ, data-nascimento: 28/08/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adilso Moreth Pessanha e de 
Elisangela Martins Cardoso. A pretendente: THAIS SANTOS FARINHA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Luiz Farinha e de Fatima Leal 
dos Santos Farinha.

O pretendente: JACKSON FELIPE MESQUITA LEME, profissão: auxiliar de compras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos de Oliveira Leme e 
de Maria Lucia Mesquita Leme. A pretendente: JULIANE SILVA SANTOS, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Jesus 
Santos e de Silvana Gomes Silva.

O pretendente: ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, profissão: funileiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Muribeca, SE, data-nascimento: 12/03/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Bezerra de Souza e de Maria Salma 
Mota. A pretendente: NAELZA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Anagé, BA, data-nascimento: 11/01/1977, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Gelmino da Silva e de Adeides Tavares da Silva.

O pretendente: GERALDO MATOS DE GÓES, profissão: analista de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/06/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Otoniel Oliveira de Góes e de Maria de Lourdes 
Matos Góes. A pretendente: JESSICA HENRIQUE JERONIMO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Jeronimo e de 
Marta Henrique dos Santos Jeronimo.

O pretendente: JONATHAN DOS ANJOS OLIVEIRA, profissão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Olegario de Oliveira e de 
Maria do Socorro dos Anjos. A pretendente: FABIANA SANTOS SOUZA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fabiano de Souza e de Vandineia 
Reis dos Santos.

O pretendente: EUGER RIBEIRO DIAS, profissão: médico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Afonso Teixeira Dias e de Aparecida Miriam Ribeiro Dias. A 
pretendente: JOYCE SANTOS DA SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Jorge da Silva e de Maria do Socorro Lopes dos Santos 
Silva.

O pretendente: IGOR SILVA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1999, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Silva dos Santos e de Vanuzia Maria de 
Jesus da Silva. A pretendente: ROANA MARINHO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosineide Marinho da Silva.

O pretendente: SAMUEL RODRIGUES CHAVES, profissão: op. de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Chaves e de Sonia Maria 
Chaves. A pretendente: LUCIMEIRE DE SOUSA SILVA, profissão: aux. de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo, MA, data-nascimento: 20/03/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues da Silva e de 
Maria Meire Garcês de Sousa.

O pretendente: MARCUS VINICIUS MARCELINO FERREIRA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 30/08/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Alves Ferreira Junior e de 
Janaina Alves Marcelino. A pretendente: KETHELEN SOUSA DE MENEZES, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Robson Rodrigues de 
Menezes e de Adriana de Oliveira Sousa Menezes.

O pretendente: MARIELEN ANDRADE FREITAS, profissão: gerente geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 24/02/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton dos Santos Freitas e de Nadir Aparecida 
de Andrade Freitas. A pretendente: KAROLINE CARDOZO COSTA, profissão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Robson Rodrigues Costa 
e de Simone Rodrigues Cardozo Costa.

O pretendente: LUCAS EDUARDO DA SILVA CASTRO, profissão: negociador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Meirivaldo Souza de Castro e de Sueli de Fatima 
da Silva Castro. A pretendente: NÁDIA SANTOS DA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 05/06/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Pereira da Silva Neto e de Erinalda 
Santos da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Jornal Empresas & Negócios

Luiz Antonio França (*)
 

Recentemente já foram 
autorizados dois ex-
pressivos saques nesse 

sentido: o primeiro pelo gover-
no Temer que liberou R$ 44 
bilhões das contas inativas e 
recentemente o Saque Imedia-
to, medida do atual governo, 
que permitiu aos cotistas um 
resgate de até R$ 500,00 por 
conta. Além desse valor, em 
alguns casos foi permitido a 
retirada de até R$ 998,00 por 
conta. Tal situação gerou uma 
queda de aproximadamente 
R$ 40 bilhões no caixa do 
FGTS. 

Nesse momento, é funda-
mental uma reflexão sobre 
o importante papel que vem 
sendo exercido pelo fundo há 
mais de 50 anos. O FGTS foi 
concebido como um mecanis-
mo de proteção ao trabalhador, 
que servia tanto para ampará-
-lo em momentos de vulnera-
bilidade como para estimular 
a criação de uma poupança de 
longo prazo. 

Além disso, o fundo teve a 
função fundamental de fonte 
de financiamento em investi-
mentos em áreas importan-
tes para o desenvolvimento 
econômico e social brasileiro 
como a habitação popular, a 
infraestrutura e o saneamento. 
Todas essas atividades têm em 
comum a necessidade de juros 
baixos para se viabilizarem 
economicamente, além de 

Como usar o FGTS no processo 
de retomada econômica

Muito tem se discutido nos últimos meses sobre a liberação dos recursos do FGTS para estimular a economia

construtiva com intuito de 
gerar um crescimento eco-
nômico consistente. 

Apesar de ter um total de 
ativos de cerca de R$ 530 
bilhões, grande parte desse 
montante já está aplicado. 
Desta forma, o caixa é um 
item fundamental para a 
manutenção da capacidade 
de investimentos. Permitir 
novos saques das contas trará 
uma redução ainda maior nas 
disponibilidades do fundo, 
o que comprometerá ainda 
mais sua capacidade de in-
vestimento a longo prazo, 
podendo prejudicar os re-
cursos destinados à política 
habitacional. 

Com a medida, uma parcela 
considerável da população 
deixaria de ter acesso à ha-
bitação. Isso em um país cujo 
déficit habitacional está em 
7.8 milhões de moradias e 
que deve aumentar em mais 
9 milhões nos próximos 10 
anos, sendo que grande parte 
desse déficit está na baixa 
renda. 

Portanto, é muito importan-
te para a economia brasileira 
que o uso do FGTS em habita-
ção seja preservado para man-
termos o ritmo de crescimento 
no mercado imobiliário e a 
geração de empregos criando 
assim mais oportunidade de 
moradias para todos. 

(*) -  É presidente da Associação 
Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias. 

serem grandes geradoras de 
emprego. 

Por isso, mesmo em países 
desenvolvidos como os EUA, 
o financiamento imobiliário é 
incentivado. Atualmente, ou-
tra vantagem do fundo é sua 
atratividade na comparação 
com outros investimentos. A 
rentabilidade líquida do FGTS 
ao cotista, em 2018 foi de 
6,2% ao ano, valor significati-
vamente superior aos fundos 
DI e mesmo da poupança, que 
registrou rendimento de 4,55% 
ao ano no mesmo período. 

É muito importante avaliar 
que estamos em um momen-
to de retomada da atividade 
econômica. E o nosso setor é 
o que mais vem contribuindo 
nesse processo. Em 2019 o 
PIB da construção subiu 1,6% 
e puxou o PIB brasileiro que 
foi de apenas 1,1%. Além dis-
so, 11% dos novos empregos 
gerados no Brasil vieram do 
nosso setor. 

Se considerarmos os últimos 
10 anos, os financiamentos 
habitacionais concedidos pelo 
FGTS foram responsáveis 
pela criação de 2,4 milhões 
de empregos. Somente com 
essa estrutura de funding foi 
possível desenvolver a ativida-
de imobiliária para população 
de baixa renda. Sendo que a 
previsibilidade é um ponto 
chave para que a indústria 
da construção possa elevar 
seu grau de produtividade e 
desenvolvimento. 

Por outro lado, o uso do 
FGTS para consumo gerou 
efeitos sazonais e de curto 
prazo na economia, tanto 
que não conseguiu elevar 
de forma expressiva o PIB 
brasileiro, em 2019. A taxa 
de investimento segue em 
apenas 15%, sendo que há 
10 anos esse valor estava 
em 20%. Dessa forma, está 
mais do que claro que o país 
precisa incentivar a atividade 
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