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O mundo mudou para o trabalho remoto. Uma pesquisa de opinião 
recente do Gartner indica que 91% dos líderes de RH implementaram 
o home office nas empresas em que trabalham. À medida que mais 
e mais funcionários aderem esse novo modelo, empresas não podem 
deixar de lado o investimento em segurança de dados. Nesse período 
de pandemia, a assinatura digital de documentos se mostrou essencial 
para as organizações. Ela permite que trabalhadores remotos assinem 
documentos com segurança a qualquer momento, de qualquer lugar 
do mundo e em qualquer dispositivo.   

Assinatura digital

Diversos meios tecnológicos já eram parte da rotina da população 
muito antes da pandemia, mas alguns deles ganharam um espaço 
considerável no dia a dia dos últimos três meses aqui no Brasil por 
auxiliarem na manutenção de certa "normalidade", após a chegada da 
Covid-19. Enquanto ainda vivemos esse período de incertezas, é impor-
tante entender e absorver o que vivenciamos agora. O uso tecnológico 
e os comportamentos associados a esse uso podem revelar muito do 
que deve permanecer, do que virá, e do que já ficou para trás.   

Interações sociais do "novo normal"
Uma das grandes tendências em tecnologia previstas para 2020 

era o crescimento das startups com soluções na área da saúde, as 
chamadas Health Techs. A proliferação do Coronavírus, que acelerou 
a digitalização de negócios em todos os segmentos, colocou holofotes 
sobre essas empresas abrindo o mercado para sua expansão. Contudo, 
precisam se adaptar às transformações das tendências que conheciam 
e para as quais se prepararam.   

O ano das Health Techs
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Negócios em Pauta

Equidade de Gênero
A representatividade feminina e a equidade de gênero 

são temas que guiam o forte compromisso da PepsiCo com 
o crescimento da participação de mulheres no mercado 
de trabalho. A companhia atua como cidadã corporativa 
global, com políticas estabelecidas de atração, retenção 
e desenvolvimento de talentos destinadas a promover a 
diversidade em várias esferas. No mundo, 41% dos cargos 
de liderança na PepsiCo já são ocupados por mulheres, de 
acordo com o Relatório Global de Sustentabilidade 2019, 
divulgado recentemente pela companhia. O objetivo global 
é chegar a 50% até 2025. No Brasil, são 44% de mulheres 
na liderança.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Aplicativo permite realização de auditorias e 
inspeções em tempo real

@Desburocratizar processos e facilitar a realização de 
auditorias e inspeções periódicas é um dos maiores 

anseios para empresas de todos os portes. Para ir ao en-
contro dessa demanda, a Verde Ghaia lança a ferramenta 
AuditeFácil (disponível no Google Play). O aplicativo, para 
smartphones e tablets, permite a execução e acompanha-
mento das auditorias, com registro de todos os dados da 
atividade e atualização em tempo real. Dessa forma, a gestão 
ganha autonomia, com o ambiente de trabalho ideal para 
padronização das ações e foco na qualidade total para o 
controle de todas as áreas operacionais da organização, com 
mais simplicidade e agilidade na rotina. Com o app, será 
possível organizar todos dados em um único lugar, de forma 
rápida, com fácil acesso e acompanhamento periódico das 
ações preventivas.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Verde Ghaia

As empresas juniores 
vem ganhando bastante 
força nos últimos anos 
no Brasil, o número 
de empresários desse 
segmento passou de 19 
mil, em 2017, para mais 
de 22 mil, em 2018

O crescimento de 16% foi 
apresentado em uma pes-

quisa realizada pela Confede-
ração Brasileira das Empresas 
Juniores, a Brasil Júnior. Diante 
desse cenário, alguns mitos 
rondam o desenvolvimento 
dessas empresas no mercado. 

De acordo com Lucca Ferraz, 
assessor de Relações Externas 
da Poli Júnior - empresa júnior 
de engenharia da USP - as em-
presas juniores tem um papel 
benéfico, que pode ser dividido 
em duas principais vertentes 
perante ao mercado. "A primei-
ra delas é que representamos, 
a nível holístico, uma grande 
interface entre a universidade 
- provedora de conhecimento e 
inovação - com o mercado, que 
é responsável por consolidar o 
desenvolvimento das deman-
das exigidas neste universo. 

A segunda forma é a poten-
cialização do empreendedo-
rismo no mercado brasileiro. 
Principalmente nos dias atuais, 
empreender no Brasil tem sido 
uma tarefa difícil que conta 
com alto investimento e buro-
cracia, com forte concorrência 
de mercados internacionais", 
explica Ferraz. 

Perante esse cenário, dentre 
os principais mitos existentes 

Mitos e verdades sobre o papel das 
empresas juniores no mercado
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sobre as empresas juniores, 
dois são alarmantes. 

"O primeiro deles tange à 
qualidade dos projetos reali-
zados com empresas juniores. 
O segundo mito paira quanto 
à falta de profissionalismo e 
responsabilidade dos empre-
sários juniores", cita Ferraz. 
A desconfiança emerge de 
duas principais ideias, a falta 
de experiência de mercado e 
falta de conhecimento técni-
co. Quanto à falta de experi-
ência de mercado, a vivência 
empresarial das empresas 
juniores, aliada ao acelerado 
plano de carreira, faz com 
que os empresários juniores 
desenvolvam rapidamente um 
senso de mercado. 

O segundo ponto, relacio-
nado à falta de conhecimento, 
pouco se fala sobre a proxi-
midade dos alunos com os 
professores, que ajudam e 
dão direcionamento, além do 
contato com empresas seniores 
de mercados parecidos, que 
auxiliam no desenvolvimento. 
Dentro da Poli Júnior, Lucca 
Ferraz comenta que eles se 

sulta na qualidade das entregas 
finais. Então quais são os bene-
fícios de uma empresa júnior 
perante ao mercado? A nível de 
impacto no mercado, as empre-
sas juniores proporcionam três 
principais benefícios: preço, 
oportunidade e qualidade. 

Primeiramente, o preço dos 
projetos ficam até 60% abaixo 
do mercado sênior. Isso acon-
tece pelo fato de que empresas 
juniores não possuem fins 
lucrativos, ou seja, trabalham 
sem objetivar lucro aos empre-
sários, tendo o faturamento re-
vertido nos próprios membros, 
seja em infraestrutura, contato 
com programas profissionais, 
cursos capacitantes gerais, 
dentre outros. 

Dessa forma, entra a oportu-
nidade a curto prazo, onde os 
membros que possuíram este 
desenvolvimento estarão atu-
ando no mercado sênior com 
muito mais qualidade, elevando 
o patamar geral a longo prazo. 

Em relação à qualidade de 
projetos, por não possuírem 
fins lucrativos, a empresa faz 
planejamentos com um propó-
sito que transcende a obtenção 
de salário. 

Além disso, o contato com a 
ponta do conhecimento acadê-
mico e os melhores atuantes 
nas áreas de conhecimento, 
como professores de elevado 
grau e técnicos experientes, 
auxiliam na execução dos pla-
nos, orientando e direcionando 
pensamentos. 

Fonte e mais informações, acesse: 
(www.polijunior.com.br).

As empresas 
juniores 
proporcionam 
três principais 
benefícios: preço, 
oportunidade e 
qualidade. 

desenvolvem diante de três 
principais objetivos. 

O primeiro é a disseminação 
de conhecimento de membros 
há mais tempo na empresa, 
onde tudo o que é aprendido, 
é compartilhado, documentado 
e transmitido através de treina-
mentos. O segundo são as ações 
capacitantes, mentorias com 
empresas seniores parceiras, 
que trazem aos membros capa-
citações diversas, relacionadas a 
desenvolvimento pessoal como 
gestão de tempo e comunicação. 

E o terceiro é o contato com 
professores e membros da aca-
dêmia, que durante a execução 
de projetos, proporciona um 
direcionamento de pesquisa 
extremamente eficiente que re-

QuAIs Os DEsAFIOs QuE As EMPREsAs PRECIsAM ENFRENTAR?

QuANDO RETOMAR Os NEGóCIOs 
é IR ALéM DA sOBREvIvêNCIA 

    Leia na página 6

Inscrições para o Prouni 
Abriram ontem (13), e vão até 

sexta-feira (17), as inscrições para 
o processo seletivo do Programa 
Universidade para Todos (Prouni). 
Os interessados devem acessar 
(https://prounialuno.mec.gov.
br/) e consultar as bolsas e cursos 
disponíveis. De acordo com o MEC, 
neste segundo processo seletivo 
foram disponibilizadas 167.780 
bolsas em 1.061 faculdades parti-
culares. Destas, 60.551 são bolsas 
integrais e 107.229, parciais.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quando-retomar-os-negocios-e-ir-alem-da-sobrevivencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/novas-regras-de-registro-publico-de-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/assinatura-digital-conheca-esta-solucao-que-traz-mais-seguranca-e-rapidez-para-os-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/interacoes-sociais-do-novo-normal-ditam-o-atendimento/
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Sete passos essenciais para 
investir em startups

Não é qualquer startup que está pre-
parada para receber uma rodada de 
investimento. Para identificar se é 

o momento ideal, é importante que fun-
dadores, sócios e investidores respeitem 
um processo organizado de estruturação 
de operação societária. A advogada Sheila 
Shimada, da Shimada Advocacia e Consul-
toria, aponta que há 7 passos essenciais 
que devem ser seguidos para evitar que a 
operação envolva riscos desnecessários.

“Um pitch com certeza é muito impor-
tante, mas não podemos esquecer que uma 
empresa não pode viver do entusiasmo de 
seus fundadores. Então, por mais caloroso 
que seja o discurso, deve-se manter o foco 
em análises numéricas e documentais, 
assim o processo de investimento será 
claro e vantajoso para ambas as partes”, 
destaca Shimada. Veja a seguir os passos 
apontados pela especialista para que o 
processo de negociação entre uma startup 
e seus investidores seja bem estruturado:

1 - Definição da estrutura de investi-
mento, foco e objetivos 

Este primeiro passo visa identificar em qual 
momento a startup se encontra. Só assim é 
possível estimar seu potencial de crescimento. 
Pode parecer meio óbvio, mas poucas sabem 
estimar quantas rodadas de investimento pre-
cisarão antes de chegar ao IPO (Oferta Pública 
Inicial) ou se terão a intenção de abrir capital 
no futuro. A recomendação é que investidores 
apostem em startups que já possuem um MVP 
(Produto Mínimo Viável) testado.

2 - Assinatura do protocolo de Inten-
ções e Atos preliminares (MOU, NDA 
e afins)

A assessoria jurídica envolvida no processo 
deve providenciar a assinatura de um pro-
tocolo de intenções, o qual discriminará a 
estratégia de investimento e quem serão os 
profissionais que a terão acesso às informa-
ções durante a operação. Isso é necessário 
por ser um processo que provavelmente 
envolve M&A ou captação de investimentos, 
que são regidos por procedimentos de sigilo. 
Já o Memorando de Entendimento (MOU) 
serve para a formalização das normas iniciais 
que regem os termos em que a negociação 
do investimento seriam regidas. É importan-
te ressaltar que este documento não gera 
obrigações entre as partes. Por fim, o NDA 
(Non-Disclosure-Agreements) tem a função 
de proteger as informações trocadas entre a 
startup e o investidor durante o processo de 
negociação, independente se o investimento 
será realizado ou não. 

3- Análise do diagnóstico de risco das 
partes envolvidas

O momento da elaboração do diagnóstico 
de risco é aquele em que os documentos de 

5 - Escolha do projeto e fechamento 
do Deal - Captable e contratos de 
participação

Após a escolha do projeto societário, 
é o fechamento do deal (operação de 
investimento), que definirá como será o 
controle da startup. É a composição do 
quadro societário completo entre startup e 
investidor, considerando todos os eventuais 
contratos com potenciais participações 
que tenham sido firmados antes desse 
momento, bem como os efeitos gerados em 
razão da modalidade societária escolhida. 
É muito importante que o empreendedor 
conheça bem seu captable para saber o 
quanto da startup é de sua propriedade 
de fato, afinal, a moeda mais valiosa da 
startup é o equity – essencial no momento 
de exit para receber a quantia de dinheiro 
merecida.

6 - Registro dos contratos nos devi-
dos órgãos para a validade jurídica 
do negócio

Dependendo da operação realizada, os 
locais de registro dos contratos defini-
tivos serão diferentes. Por exemplo, se 
for escolhida uma Sociedade Limitada, o 
contrato deverá ser registrado na Junta 
Comercial e se for sociedade em conta de 
participação o contrato deverá ser regis-
trado no cartório de títulos e documentos 
e assim por diante.

7 - Acompanhamento do fechamento 
para verificar se as garantias foram 
cumpridas

Após o fechamento da operação, as 
partes deverão implementar a operação 
fechada, dentro dos prazos legais ou con-
tratuais pertinentes que foram acordados 
nos contratos de fechamento. É necessário 
acompanhar se as obrigações são cumpri-
das e, principalmente, se o investimento 
ocorre conforme previsto.
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“Por mais caloroso 
que seja o discurso, 

deve-se manter o foco 
em análises numéricas 

e documentais, 
assim o processo de 

investimento será 
claro e vantajoso para 

ambas as partes.”

Advogada Sheila Shimada aponta os aspectos jurídicos que devem ser considerados em rodadas de 
investimento para que a operação não envolva riscos desnecessários

OpiniãO
Os desafios jurídicos 

do direito digital

Os direitos 
fundamentais, 
tais como o direito 
à personalidade, 
são firmemente 
reconhecidos no seio 
constitucional

Mediante o contex-
to pandêmico que 
vivemos na atu-

alidade, iniciou-se uma 
corrida no incremento de 
compras online em vários 
setores do varejo, assim 
como a criação de novos 
modelos de negócios. Isso 
nos faz crer, portanto, 
que, de fato, o avanço do 
novo Coronavírus obrigou 
a sociedade a evoluir para 
os meios de negócios no 
âmbito digital, utilizando-se 
da internet como a espinha 
dorsal de todo o tráfego de 
informações. 

A intensificação do uso 
de instrumentos digitais 
para acessar e negociar na 
internet, contudo, aumen-
tou os desafios de como 
manter a guarda dos direitos 
fundamentais dos cidadãos 
que permeiam nossa socie-
dade brasileira, sejam eles 
pessoas física ou jurídica. 
Os direitos fundamentais, 
tais como o direito à per-
sonalidade, são firmemente 
reconhecidos no seio cons-
titucional. 

Tal reconhecimento, no 
entanto, não veio de forma 
instantânea e imediata, e 
sim mediante várias lutas 
sociais intensas, levando à 
evolução ao longo do tempo. 
Evolução essa, diga-se de 
passagem, que está longe 
de terminar. À medida que 
nossa civilização avança, 
novos valores e problemas 
passam a existir, principal-
mente, devido ao cresci-
mento significativo do uso 
do meio digital, que causa 
impactos tecnológicos na 
vida privada.

Tanto no online quanto 
offline acontecem violações 
a direitos de personalidade, 
que podem ocorrer entre 
pessoas em uma sala de 
bate-papo virtual (chat) ou 
mesmo de forma presencial. 
Independente de ser no 
campo virtual ou não, tudo 
é real. Os negócios, os diálo-
gos e as ofensas, seja em que 
meio for, sempre atingem 
as pessoas concretamente. 
Estabelecer, portanto, a 
diferença entre mundo real 
e virtual para que seja apli-
cada a lei é desnecessário. 

Decerto os agentes sociais, 
em suas práticas rotineiras, 
desempenham cada vez mais 
papéis interligados através 
de instrumentos digitais.

Nessa integração do real 
com o virtual, a informática 
surge com alto poder lesivo 
às intromissões na vida pri-
vada, e suas potencialidades 
são tais que deliberadamen-
te a intimidade de todos 

está sujeita à devassa em 
qualquer momento. 

Desse modo, compreen-
de-se que o conceito de 
proteção da intimidade e 
da privacidade tornou-se, 
atualmente na proteção de 
dados pessoais, objeto da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados n° 13.709/18. Pela 
inexistência de fronteiras 
físicas que impossibilitem 
a realização de negócios 
na internet entre titulares 
de países diferentes, o local 
onde deve ser resolvido 
determinado conflito judi-
cial torna-se difícil de ser 
definido.

Nesse cenário, no qual a 
profunda adoção de crité-
rios jurídicos para a fixação 
da jurisdição se faz relevan-
te, as respostas não devem 
representar barreiras que 
impossibilitem as pessoas 
de exercerem seus direitos 
de personalidade.

Mediante o exposto, tra-
tando-se de informação 
ofensiva criada no mundo 
virtual, sem limitação por 
fronteiras territoriais, o 
ofendido tem o direito de 
buscar a proteção de seus 
direitos em seu país de resi-
dência/domicílio, bastando 
demonstrar que, em seu 
país, as informações falsas e 
difamatórias são livremente 
acessadas, causando-lhe 
danos no seu mundo real 
e territorialmente demar-
cado. 

O STJ, inclusive, se mani-
festou a respeito no Recurso 
Especial n° 1168547/RJ. 
"A comunicação global via 
computadores pulverizou 
as fronteiras territoriais e 
criou um novo mecanismo 
de comunicação humana, 
porém não subverteu a pos-
sibilidade e a credibilidade 
da aplicação da lei baseada 
nas fronteiras geográficas, 
motivo pelo qual a inexis-
tência de legislação inter-
nacional que regulamente 
a jurisdição no ciberespaço 
abre a possibilidade de 
admissão da jurisdição do 
domicílio dos usuários da 
internet para a análise e pro-
cessamento de demandas 
envolvendo eventuais con-
dutas indevidas realizadas 
no espaço virtual".

Nota-se que é insignifican-
te o local dos dispositivos, 
terminais, servidores e dos 
endereços de domicílio 
do titular do domínio. A 
relevância maior está no 
local dos efeitos danosos 
da violação dos direitos de 
personalidade no ambiente 
digital, ou ainda, para onde 
as atividades do provedor 
de aplicações são dirigidas, 
como língua, código de en-
dereçamento postal (ZIP), 
telefones, entre outros, a fim 
de que se fixe um critério 
para se aferir as devidas 
responsabilidades civis.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Digital do Escritório de 

advocacia Bastos Freire.

Celso Flores (*)

News@TI
Plataforma para gestão de atendimentos

@A Ellevo acaba de 
anunciar o lança-

mento de uma nova pla-
taforma. É o Ellevo Next, 
projeto que é fruto da 
evolução da já reconhe-
cida Plataforma Ellevo. 
Neste novo projeto, a 
solução segue o modelo 
SaaS de comercialização 
e proporciona ao usuário 
mais simplicidade na ges-
tão dos atendimentos. Através de uma interface simples e intuitiva, que 
pode ser acessada de qualquer lugar, inclusive via dispositivos móveis, 
gestores e profissionais poderão registrar e receber tarefas, organizar o 
fluxo de trabalho, especialmente em equipes alocadas remotamente, e 
ainda realizar o atendimento de solicitações. “O Ellevo Next é fruto de 
um intenso trabalho de identificação das necessidades de mercado e 
das possibilidades de transformação digital na rotina de atendimento 
das empresas. Foram mais de dois anos de ajustes para garantir que a 
plataforma seja aderente a PMEs de qualquer segmento que buscam 
na tecnologia o apoio para a otimização do fluxo de trabalho”, explica 
Bruno Pinheiro, gerente de Produto da Ellevo responsável pelo de-
senvolvimento do projeto do Ellevo Next.

Primeira empresa de contact center a conquistar 
a ISO 56002 no mundo

@A Atento acaba de conquistar o certificado ISO 56002. Esta é a 
primeira vez no mundo em que uma empresa do setor de relaciona-

mento com o consumidor recebe esse selo. A empresa também é a quarta 
no Brasil a conquistar essa certificação. Dessas, três foram coordenadas 
pela PALAS, consultoria de inovação e gestão pioneira nessa norma no 
Brasil. Para conquistar a certificação, a Atento passou por um processo 
de avaliação que levantou as iniciativas que a companhia já tinha na área 
de inovação e as que ainda seriam necessárias para atender as diretrizes 
da norma, comprovando um sistema eficiente de gestão da inovação. 
No total, foram cinco meses para que a empresa estivesse pronta para 
a auditoria de certificação, que foi realizada pela QMS, certificadora 
internacional de origem australiana.

Plataforma oferece processo 100% digital e 
otimiza em 40% rotina do RH das empresas

@A startup JobConvo (https://www.jobconvo.com/pt-br/) criou 
um software de Recrutamento e Seleção online que utiliza da 

Inteligência Artificial para otimizar processos. A empresa, comandada 
por Ronaldo Bahia, CEO e fundador da JobConvo, nasceu em 2012, 
como um projeto, para tentar resolver uma das principais dores das 
companhias na hora de contratar um profissional: o recrutamento e a 
seleção de talentos. A primeira versão da JobConvo apresentava um 
site com 10 perguntas onde os interessados pelas vagas mandavam 
respostas em vídeos. Após participar do programa de aceleração 
StartupChile, a startup recebeu investimento anjo de R$ 300 mil para 
evoluir o negócio. De lá pra cá a JobConvo só cresceu: dobraram a 
receita em 2016 e em 2017 com o lançamento do módulo de Gestão 
Completo de Processos Seletivos. Em 2018, implementaram Inteligên-
cia Artificial e o módulo de Admissão Digital, também com IA, para 
facilitar a vida do RH e do recrutador, e no último ano criou soluções 
de aperfeiçoamento para a plataforma.

Solução integra sistema de pagamento à 
assinatura digital

@A DocuSign, empresa pioneira em assinaturas eletrônicas e líder 
na gestão de documentos na nuvem, lança uma nova solução que 

ajudará a acelerar ainda mais os negócios das empresas brasileiras, 
independentemente do tamanho ou segmento de atuação: o DocuSign 
Payments. A nova solução permite que as empresas encurtem processos 
de pagamento e possam antecipar os seus recebíveis de forma rápida, 
fácil e com toda a segurança da assinatura eletrônica DocuSign. De 
acordo com estudos da companhia, 65% das empresas enfrentam atra-
sos no recebimento de um pagamento ou tem alguma falha na hora da 
cobrança e 20% das companhias gastam mais de 10 horas por semana 
cobrando pagamentos. “A partir do momento que a empresa pode agre-
gar o pagamento junto com o aceite de uma proposta de negócio, via 
assinatura eletrônica, ela consegue acelerar um processo que interfere 
diretamente no fluxo de caixa. Neste momento em que economias do 
mundo todo sofrem impactos com a pandemia da COVID-19, garantir o 
pagamento no acordo é muito bem-vindo para todo e qualquer negócio”, 
explica Gustavo Brant, Vice-Presidente de Vendas Latam da DocuSign 
(https://www.docusign.com.br/produtos/pagamentos).

ricardosouza@netjen.com.br
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pesquisa e investigação das partes são reali-
zados recíproca e simultaneamente. É tudo 
aquilo que não pode ser pesquisado entre 
as partes de forma individual e espontânea, 
mas deve ser apresentado pela startup e 
pelo investidor em forma de declaração e 
garantia. Geralmente, a Startup apresenta 
documentos que comprovam o comporta-
mento dos seus produtos no mercado como 
demonstrações financeiras e projetos.  Já 
o investidor apresenta documentos que 
comprovem que efetivamente possui o valor 
em caixa para investir na startup. 

4 - Apresentação dos projetos societá-
rios e escolha da operação de Investi-
mento mais adequada

Aqui as partes negociam sobre qual será 
o tipo de operação societária a ser utilizado 
para estruturar o investimento. Poderá 
ser escolhida a elaboração de alteração do 
contrato social com o vínculo do acordo 
de cotista, fusão das empresas, criação de 
empresas veículos para fins de elisão fiscal, 
criação de holding controladora, contratos 
de mútuo conversível em participação so-
cietária, contratos de joint venture e assim 
por diante. 
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Nova série de Switch de PoE
A D-Link anunciou sua nova 

série de Switch de PoE, que in-
clui o Switch PoE de 9 entradas 
(DSS-100E-9P) e o switch PoE 
de 18 entradas (DSS -100E-18P). 
Suportando a performance de alto 
alcance, os switches DSS-100E 
são uma solução econômica que 
fornece uma rede de vigilância 
versátil e confiável. A conexão PoE 

de longo alcance, que pode atingir 
250 metros, permite que o switch 
ligue dispositivos em implantações 
de rede remotas ou de longo alcan-
ce. Combinada com o DPE-302GE 
PoE Extender, a conexão pode 
atingir 650 metros, maximizando 
a flexibilidade de implantação do 
usuário e economizando tempo 
e custo. 
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D - Apoio a Startups 
Fomentar a inovação, por meio do apoio a startups. Esse é o objeti-
vo do Programa insur_space, que está com inscrições abertas até o 
próximo dia 24. A iniciativa, em sua terceira edição, busca propostas 
inovadoras em três verticais: envelhecimento da população; saúde e 
bem-estar; e gerenciamento de riscos e danos. Visa atrair empresas 
que já possuam um produto ou serviço do segmento de seguro e 
queiram atingir outras regiões ou startups de outras indústrias que 
estejam dispostas a entrar no setor de seguro. As inscrições devem 
ser feitas no site - (http://insur-space.com/). Após uma primeira 
triagem, em que são selecionadas 100 empresas, o grupo de avaliação 
escolhe 25 projetos. 

E - Evento de Hospitalidade 
A Reed Exhibitions Brasil, responsável pela organização da Equipotel 
transferiu o evento que aconteceria em outubro, para setembro de 
2021. Por conta da pandemia da COVID-19, o principal evento de hos-
pitalidade da América Latina irá acontecer de 14 a 17 de setembro de 
2021, no São Paulo Expo. Motivada pelo atual cenário, o adiamento tem 
o objetivo de resguardar a saúde e integridade de todos os visitantes, 
expositores e parceiros. O público que visita a Equipotel é composto 
em imensa maioria por empresários e executivos de hotéis, pousadas, 
motéis, hostels, acampamentos, hospitais, spas, bares e restaurantes, 
condomínios, shoppings, academias. Acompanhe as novidades do evento 
em (www.equipotel.com.br).

F - Conquista do ISO 56002  
A Atento, multinacional líder em soluções de customer experience 
no Brasil e na América Latina, acaba de conquistar o certificado ISO 
56002. Esta é a primeira vez no mundo em que uma empresa do setor 
de relacionamento com o consumidor recebe esse selo. A empresa 
também é a quarta no Brasil a conquistar essa certificação. Dessas, três 
foram coordenadas pela Palas, consultoria de inovação e gestão pioneira 
nessa norma no Brasil. No total, foram cinco meses para que a empresa 
estivesse pronta para a auditoria de certificação, que foi realizada pela 
QMS, certificadora internacional de origem australiana. Saiba mais em 
(www.gestaopalas.com.br).

A - Arte em Alerta
Como uma espécie de documento sobre estes quase quatro meses 
da pandemia da Covid-19, a edição #51 da arte!brasileiros está no 
ar no site (www.artebrasileiros.com.br), com textos sobre as bienais 
ao redor do mundo, o mercado de arte, os museus e instituições 
culturais, o debate antirracista e decolonial, entre outros assuntos 
urgentes no contexto atual. A maioria dos artigos, ensaios e re-
portagens desta edição conseguem fazer um balanço de como, nos 
diferentes setores da comunidade artística e cultural e, em vários 
setores da sociedade como um todo, há uma busca de redefinições 
de comportamentos.

B - Fashion Footprint 
A Farfetch, principal plataforma global para o setor de moda de luxo, 
acaba de lançar a ferramenta de Fashion Footprint do consumidor - 
pegada de moda - com o objetivo de fazer com que os clientes possam 
ver, com facilidade, de que forma podem ajudar o planeta com seus 
guarda-roupas. A ferramenta foi desenvolvida a partir do resultado 
de uma pesquisafeita em parceria com a QSA, ICARO e London Waste 
and Recycling Board, que considerou os impactos ambientais médios 
(carbono, água, resíduos) dos tecidos de moda. A ferramenta permitie 
que os consumidores considerem quais materiais podem reduzir o 
impacto ambiental de sua escolha e vejam as economias ambientais 
ao incorporar produtos de menor impacto em seus guarda-roupas. 
Veja em: (http://www.farfetch.com/br/fashionfootprinttool). 

C - Exame de Suficiência do CFC 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) marcou para o dia 16 de 
agosto a primeira edição do Exame de Suficiência 2020. A prova será 
realizada na modalidade “a distância”, atendendo às orientações relativas 
às medidas de controle e de combate ao Coronavírus. Dessa forma, os 
mais de 40 mil candidatos inscritos poderão fazer o Exame de forma 
segura e de acordo com o que estabelecem os protocolos nacionais e 
internacionais de saúde. O Conselho ainda destaca que não serão abertas 
novas inscrições para a primeira edição de 2020. O Exame será apenas 
para os candidatos já inscritos e com boletos pagos. Mais informações: 
(www.cfc.org.br).

G  - Computação na Educação 
Um futuro em que a computação e a tecnologia serão parte integrante e 
inerente do processo de ensino e aprendizagem. Para muitos, esse era um 
futuro que parecia distante, mas, com a pandemia, encontrar soluções uti-
lizando as tecnologias da computação tornou-se um dos desafios cotidianos 
dos profissionais da área educacional. Quem deseja aprimorar os conheci-
mentos nesse campo pode se inscrever na Pós-Graduação a Distância em 
Computação Aplicada à Educação, oferecida pelo ICMC da USP, em São 
Carlos. Não é necessário possuir formação prévia em computação e progra-
mação, basta ter concluído uma graduação em qualquer área. Inscrições e 
mais informações: (http://especializacao.icmc.usp.br/inscreva.php).

H - Saúde Financeira
A GFAI Planejamento Financeiro colocou à disposição da população mais 
de 40 profissionais do seu time de planejadores para auxiliar as pessoas a 
lidarem melhor com as preocupações financeiras durante o momento de 
pandemia. A empresa já contabiliza por volta 200 atendimentos gratuitos 
realizados. São dúvidas, medos e incertezas que toda a sociedade está 
vivendo, não apenas com relação à saúde, mas também com relação às 
finanças pessoais. Nesse cenário a empresa oferece aconselhamento 
profissional para entender qualquer situação que estiver impactando a 
vida financeira das pessoas e dar uma orientação para cada caso. Para 
mais informações, acesse o site: (www.gfai.com.br/sosminhasfinancas).

I - Negócios Sociais
As inscrições para a segunda edição do programa de aceleração Neo Ace-
lera foram prorrogadas para o próximo domingo (19). O programa tem 
como objetivo apoiar negócios sociais que já impactem seu público alvo e 
tenham potencial para ganhar escala. Neste ano, o foco são projetos que 
tragam inovações e soluções reais para os principais desafios enfrentados 
pelo público maduro. Podem se inscrever empreendedores e startups que 
atuem em negócios voltados para a longevidade ativa. A iniciativa é da 
Neo Química, marca líder nas categorias de genéricos e similares em que 
está presente, em parceria com a Yunus Negócios Sociais. O cadastro para 
participar é realizado pelo site (http://www.neoacelera.com.br/).  

J - Batalha de Startups
Mostrar o próprio negócio para o maior número de pessoas possível é o 
sonho da maioria dos empreendedores. Mas, apenas fazer com que muita 
gente conheça sua marca não é suficiente. É preciso que este público seja 
extremamente qualificado. Por isso, nós confirmamos a edição de 2020 da 
Batalha de Startups. Nela, você tem 3 minutos para apresentar seu negócio 
para um time de investidores e os participantes da Gramado Summit, podendo 
faturar um investimento de R$150 mil. Os projetos finalistas ainda subirão à 
plenária principal do maior brainstorming da América Latina para apresentar 
seu pitch. Para participar, basta expor sua startup na Gramado Summit 
2020 e se inscrever (https://gramadosummit.com/batalha-de-startups).

Retomada econômica 
na (pós) pandemia 

Estamos vivendo 
momentos de 
flexibilização errática 
do isolamento social, 
algumas regiões 
ganham mais 
flexibilidades

Outras, no entanto, 
voltam a endurecer 
por conta do recru-

descimento da demanda por 
escassos leitos de UTI. Pare-
ce que perdemos a oportuni-
dade de controlar a curva de 
contaminação no seu início, 
deixando de aprender com 
os erros e acertos dos países 
que sofreram os primeiros 
impactos da pandemia, 
tendo um isolamento social 
de baixa qualidade que vai 
nos tomar mais tempo para 
voltar a ter uma rotina mais 
próxima do que se costumou 
dizer de “o novo normal”. 

A falta de uma coordena-
ção de esforços do poder 
público e a politização 
de assuntos puramente 
tecno-científicos levou à 
desinformação e desmobili-
zação de boa parte de nossa 
sociedade. Apesar disso, os 
primeiros indicadores de 
atividade econômica a partir 
de maio parecem indicar que 
os piores cenários, queda 
superior a 10% do PIB, 
podem ser descartados. O 
relatório Focus, que vinha 
sempre aumentando a queda 
prevista para o PIB semana 
após semana, hoje, apontou 
uma melhora. 

Em vez de cair 6,54%, 
agora se espera uma queda 
de 6,50% do PIB. Ou seja, 
as expectativas pararam de 
piorar. Com esse cenário, 
provavelmente, a queda no 
segundo trimestre não será 
tão forte quanto o esperado, 
era esperado uma queda 
entre 8 e 10% em relação 
ao primeiro trimestre. En-
tretanto, dado o alastra-
mento da doença em todo o 
território nacional e a volta 
errática (e prematura?) às 
atividades “não essenciais”, 
isso deverá comprometer, 
pelo menos parcialmente, o 
ritmo esperado da retomada. 

O desemprego deverá ter 
uma piora até o final do ano. 
A taxa de 12,9% de desem-
prego em maio, de acordo 

com a PNAD contínua do 
IBGE, ainda é baixa por 
causa da baixa procura por 
emprego. Mas, o que chamou 
a atenção de todos é que 
mais de 50% da população 
economicamente ativa está 
sem emprego formal ou in-
formal. Muitos entenderam 
que não compensava buscar 
emprego quando muitas 
empresas estavam fechadas 
ou demitindo. 

A recuperação do emprego 
tenderá a ser mais devagar 
do que toda a economia, 
pois os setores de que mais 
empregam, tendem a ter 
uma retomada mais tardia e 
lenta. É o caso do setor de tu-
rismo, bares e restaurantes, 
dentre outros. O aumento do 
comércio eletrônico também 
é um fator que deve mudar 
a estrutura do comércio 
tradicional, diminuindo a 
capacidade de oferta de 
emprego. 

Partindo desse ambiente 
tumultuado nessa fase de 
flexibilização, das medidas 
de compensação de queda 
de renda de uma parcela 
nada desprezível da popu-
lação e aumento do crédito 
ao setor privado, a força da 
retomada está ligada agora 
às expectativas em relação 
a continuidade e eventual 
aceleração das reformas 
econômicas. 

A aprovação do marco 
regulatório do saneamento 
básico pode ser um grande 
instrumento de absorção 
de mão-de-obra em todo o 
país. Outras privatizações 
ou concessões, que devem 
ser encaminhadas ainda esse 
ano, não terão tempo para 
ajudar em 2020. Já as re-
formas econômicas voltadas 
para o controle de gastos e a 
melhoria do sistema tributá-
rio, além de afetar as pers-
pectivas de crescimento de 
médio e longo prazos, podem 
também trazer confiança no 
curto prazo aos empresários 
e consumidores. 

Enfim, a queda do segundo 
trimestre talvez seja menor 
do que o esperado, mas o 
caminho para a retomada 
ainda nos reserva uma série 
de incertezas e desafios. 

(*) - Graduado em Economia, 
mestre e doutor em Administração 

de Empresas, é professor da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Josilmar Cordenonssi Cia (*)

O Porto de Santos registrou em junho o 5º recorde 
consecutivo mensal ao movimentar 12,3 milhões de 
toneladas, alta de 6,2% sobre igual período de 2019. O 
resultado foi impulsionado pelo bom desempenho dos 
embarques, que avançaram 14,6%, para 9,4 milhões de 
toneladas, puxados especialmente pelas exportações de 
commodities agrícolas, o que compensou o recuo de 14,3% 
nos desembarques no mês.

Entre os embarques, destaque para o complexo soja, 
cujas exportações aumentaram 54,8%, para 3,9 milhões 
de toneladas, e para os embarques de açúcar, que sal-
taram 58,6%, para 2 milhões de toneladas. Outra carga 
que teve bom desempenho em junho foi a celulose, com 
alta de 26,2%, para 492,7 mil toneladas.

Já a movimentação de contêineres medida em TEU (uni-
dade padrão de um contêiner de 20 pés) recuou 13,5%, 
para 309 mil TEU, refletindo o impacto da pandemia nas 
trocas comerciais internacionais. Movimento que ainda 
não foi suficiente para afetar o comportamento da carga 
no primeiro semestre. No acumulado do ano, foram movi-
mentados 2 milhões TEU, avanço de 4,3% na comparação 
com igual período de 2019.

“Os bons números do Porto refletem a pujança do 
agronegócio e o efeito favorável do câmbio para as ex-
portações. No acumulado do ano, também o contêiner, 

O resultado foi impulsionado pelo bom desempenho 
dos embarques, especialmente pelas exportações de 

commodities agrícolas.

O Índice de Atividade 
Econômica do Ban-
co Central (IBC-Br) 

dessazonalizado (ajustado 
para o período) subiu 1,31% 
em maio, em relação a abril 
deste ano, segundo dados 
divulgados ontem (14), em 
Brasília, pelo Banco Central 
(BC). Essa foi a maior alta 
mensal desde junho de 2018, 
quando houve crescimento 
de 3,3%.

Sob efeitos da pandemia 
da Covid-19, o IBC-Br teve 
queda de 9,45% em abril, 
e de 6,14%, em março, na 
comparação com o mês 
anterior. Em janeiro e fe-
vereiro houve crescimento 
de 0,12% e 0,35%, respec-

Em 12 meses encerrados em maio, 
o indicador teve retração de 2,08%.
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A maior parte dos brasileiros estima 
que a quarentena não deve passar do 
final do ano. É o que aponta a terceira 
onda do estudo Opiniões Covid-19, 
realizado entre 18 a 22 de junho, que 
identificou que 44% das pessoas não 
acredita que o distanciamento social 
ocasionado pela Covid-19 acabe nos 
próximos meses, mas tampouco pensa 
que ele se estenderá por 2021 - ape-
nas 19% acreditam que a quarentena 
perdure no próximo ano.

De acordo com o estudo a quarentena 
horizontal, realizada em diversas cidades 
do país, perdeu força. Para muitos a sen-
sação é de que não funcionou – enquanto 
na primeira onda 40% eram a favor de um 
isolamento mais forte, com comércios e 
negócios fechados, na terceira onda ape-
nas 33% se dizem de acordo. Contudo, 
não há consenso quanto à melhor forma 
de lidar com a situação.

De fato cresceu o apoio ao isolamento 
vertical, que permite que a economia 

siga – passou de 31% na segunda onda 
para 36% na terceira -, mas cresceu 
também o apoio ao lockdown – de 15% 
na segunda pesquisa para 27% agora. 
A pesquisa realizada pela Perception, 
Engaje! Comunicação e Brazil Panels, 
entrevistou 525 pessoas online, com 
mais de 18 anos, das classes ABCD, 
com margem de erro de mais ou menos 
4,05%, para saber a opinião dos bra-
sileiros sobre o cenário da pandemia 
(AI/Engaje! Comunicação Inteligente). 

Atividade econômica tem 
crescimento de 1,31% em maio

Após dois meses de forte queda, a atividade econômica brasileira registrou crescimento em maio
o IBC-Br registrou recuo 
de 6,08%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar suas 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três 
setores da economia: indús-
tria, agropecuária, comércio 
e serviços, além do volume 
de impostos. O indicador foi 
criado pelo BC para fazer um 
acompanhamento mensal da 
atividade econômica. Mas o 
indicador oficial, com meto-
dologia diferente do IBC-Br, 
é o PIB, calculado pelo e 
divulgado trimestralmente. 

tivamente, de acordo com 
dados revisados. Na com-
paração com maio de 2019, 
no entanto, houve recuo de 
14,24% (sem ajuste para o 

período, já que a compara-
ção é entre meses iguais). 
Em 12 meses encerrados 
em maio, o indicador teve 
retração de 2,08%. No ano, 

Porto de Santos bate recorde em 
junho e no semestre

que movimenta as cargas de maior valor agregado e as 
mais afetadas pela pandemia, registra avanço importante. 
Isso não seria possível sem os ganhos de eficiência que 
o Porto vem apresentando a partir dos investimentos na 
infraestrutura pública, pela SPA, e privada, pelos termi-
nais”, disse Fernando Biral, presidente da Santos Port 
Authority (SPA).

Brasileiros acreditam que quarentena deve durar até o fim do ano
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

FABIANO OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido no 
Subdistrito Santo Amaro (CN:LV.A/055.FLS.286-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de julho de mil novecentos e setenta e nove (13/07/1979), residente e do-
miciliado Viela Boa Vista, 18, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Luiz Antonio de Lima e de Ivanete Oliveira de Lima. ELAINE DA FONSECA LUCIANO, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia sete de junho de mil novecentos e setenta e nove (07/06/1979), residente e 
domiciliada Viela Boa Vista, 18, B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Luciano e de Elza da Fonseca Luciano.

TIAGO DOS SANTOS LEITE, estado civil solteiro, profissão consultor de negócios, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/115.FLS.013V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de julho de mil novecentos e oitenta e nove (11/07/1989), residente e domiciliado 
Rua Doutor Manoel Guimarães, 837, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edvilson Silva Leite e de Ivanilde Miguel dos Santos Leite. ALINE BRITO 
CARVALHO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito da Saúde 
(CN:LV.A/157.FLS.054-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil 
novecentos e noventa e três (17/05/1993), residente e domiciliada Rua Doutor Manoel 
Guimarães, 837, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselei 
Goes de Carvalho e de Valdiza Brito Araujo de Carvalho.

ANDERSON LUIZ DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/046.FLS.203-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta (15/02/1980), residente e domiciliado Rua Praia 
de Torres, 271, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Suely de 
Carvalho. VANESSA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.021-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (21/12/1984), residente 
e domiciliada Rua Praia de Torres, 271, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Armando Ribeiro Filho e de Nair Banono Ribeiro.

CAIO MURILLO BARBOSA SILVA, estado civil divorciado, profissão gestor de segu-
rança, nascido em Santo Amaro, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e oitenta e quatro (04/08/1984), residente e domiciliado Avenida Flor 
da Abissínia, 201, casa 2, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos 
Alberto Silva e de Sandra Regina Barbosa Silva. JULIANA APARECIDA IECKES DA 
SILVEIRA, estado civil divorciada, profissão gestora de segurança, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta (24/09/1980), residente e domiciliada Avenida Flor da Abissínia, 201, casa 2, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Tadeu Ieckes e de Adélia 
Marcos Cruz Ieckes.

EDMILSON FELIX DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista de coleta, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (17/02/1984), residente e domiciliado Rua Agrimensor 
Sugaya, 1255, bloco 08, apartamento 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Tercilio Mares da Silva e de Maria Jose Felix da Silva. BEATRIZ DE SOUZA VITURIA-
NO, estado civil solteira, profissão gerente de vendas, nascida neste Distrito (CN:LV-A
-163,FLS.070 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de junho de mil novecentos 
e noventa e dois (07/06/1992), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1255, 
bloco 08, apartamento 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oliveiro Vitu-
riano e de Maria Josivana de Souza Vituriano.

DIEGO ELIAS MENDES AUGUSTO, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido 
em Contagem, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/063.FLS.182 CONTAGEM/MG), Con-
tagem, MG no dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (20/11/1987), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 557, A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vilma Mendes Augusto Gomes. ANA LUIZA 
CLEMENCIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida em 
Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/075.FLS.059-SÉ/BA), Salvador, BA no dia vinte e 
três de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (23/08/1987), residente e domiciliada 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 557, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Arnor Pereira da Silva e de Diva Luiza Clemencia da Silva.

MANOEL CRUZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Coribe, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.105 CORIBE/BA), Coribe, BA 
no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e um (31/08/1991), residente 
e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 608, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Bento de Oliveira e de Nair Ferreira da Cruz. SHEILA REUTER 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/016.FLS.040-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de 
mil novecentos e oitenta e um (30/11/1981), residente e domiciliada Rua São Félix do 
Piauí, 608, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira 
e de Lucília Reuter Pereira.

DOUGLAS RICARDO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/124.FLS.273-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de abril de mil novecentos e noventa (03/04/1990), residente e domiciliado Rua Grava-
tá-do-Campo, 192, casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo 
Pedro da Conceição e de Silvania Malagoli Lima de Almeida. SABRINA RODRIGUES 
ALEXANDRE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/277.
FLS.280-ITAQUERA/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 Gravatá-do-Campo, 192, 
casa 04, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleber Parra Alexandre e de 
Doracy Rodrigues Soares.

VICTOR LEOPOLDINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão assistente de 
RH, nascido no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/076.FLS.028-VILA 
MARIA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(30/04/1992), residente e domiciliado Rua Manuel Jorge Corrêa, 78, casa 02, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rinaldo Leopoldino de Souza e de 
Roseli Tardioli de Souza. LORENA MONTEIRO VASQUES PEREIRA, estado civil sol-
teira, profissão operadora de telemarketing, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/153.FLS.170-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
novembro de mil novecentos e noventa e três (28/11/1993), residente e domiciliada Rua 
Manuel Jorge Corrêa, 78, casa 02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Mario José Vasques Pereira e de Marineide Barbosa Monteiro Pereira.

RUI LUIZ BANDEIRA BARROS, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nas-
cido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/90.FLS.91V-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e sessenta e cinco (05/06/1965), 
residente e domiciliado Rua Andréas Amon, 170, apartamento 13-C, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rui Teixeira de Barros 
e de Elizete Bandeira Barros. MAYSA DE OLIVEIRA LUZ, estado civil solteira, profis-
são funcionária pública, nascida no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/69.
FLS.136-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos 
e noventa (01/03/1990), residente e domiciliada Rua Andréas Amon, 170, apartamento 
13-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walter 
Fernando da Luz e de Maria Helena de Oliveira Luz.

FELIPPE GUSTAVO NOVAIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de acabamento, nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/238.
FLS.055V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de 
mil novecentos e noventa e dois (23/10/1992), residente e domiciliado Rua Domingos 
Valadares, 75, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Osmar Novais dos Santos e de Tereza Maria Novais. MAYARA MARIA 
BRUNA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/248.FLS.235V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e noventa e seis (29/03/1996), residente e domiciliada Rua João 
Abreu Castelo Branco, 733, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adria-
na Lucia da Silva.

EDIGAR DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteiro, profissão educador físico, 
nascido em Natal, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/010.FLS.039-PASSA E 
FICA/RN), Natal, RN no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/10/1992), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 168, casa 01, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josinaldo Firmino Soares e de Marluce Balbino 
de Oliveira Soares. MARIANA VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profissão fi-
sioterapeuta, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.213 LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e cinco (18/04/1995), 
residente e domiciliada Rua Joapitanga, 214, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Ferreira da Silva e de Rosemary Barros Vicente da Silva.

ROGERIO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido no 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/171.fls.042-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e setenta e três (12/07/1973), 
residente e domiciliado Rua Mato Grosso, 23, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Cesario da Silva e de Herminda Aparecida da Silva. EDINEIDE 
MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ribeirão, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/044.FLS.078 RIBEIRÃO/PE), Ribeirão, PE no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e setenta e quatro (01/09/1974), residente e domiciliada 
Rua Mato Grosso, 23, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro 
Manoel da Silva e de Maria das Neves Rodrigues da Silva.

JACKSON NONSO, estado civil solteiro, profissão fotógrafo, nascido no Subdistrito In-
dianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.148 INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (19/02/1991), residente 
e domiciliado Avenida José Higino Neves, 1370, bloco C, apartamento 52, Jardim São 
Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Robson Crosué Nonso e de Maria Elui-
sa Emiliano Nonso. NATHALIA GALZO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar em saúde bucal, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/372.
FLS.270-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil no-
vecentos e noventa e quatro (03/03/1994), residente e domiciliada Rua Dia Branco, 
05, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio 
Roberto Nunes de Oliveira e de Rejane Maria Galzo.

GUSTAVO DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão técnico em química, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/368.FLS.105V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de fevereiro de dois mil (27/02/2000), residente e domiciliado Rua Águas 
de Março, 83, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Valdir Barbosa Lima e de Maria Pedrina de Souza. CATARINE ITO DE SOUZA, es-
tado civil solteira, profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/366.FLS.225-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de dois mil (18/02/2000), 
residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 378, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Antunes de Souza Júnior e de Valéria Yoshiko Alexandre Ito de Souza.

IVAIR FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpeza, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/070.FLS.239-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e sessenta 
e nove (17/08/1969), residente e domiciliado Rua Erva Galega, 395, casa 02, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Filho e de Maria 
Aparecida Ribeiro Francisco. LUCIMAR TOLEDO DE SOUZA, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida no Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/024.
FLS.087 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos 
e setenta e oito (09/01/1978), residente e domiciliada Rua Erva Galega, 395, casa 
02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wantuil Luiz de Souza e 
de Maria Lucia Toledo de Souza.

LEONARDO DE JESUS COSTA, estado civil solteiro, profissão operador de máqui-
nas, nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.176-
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos 
e setenta e sete (16/06/1977), residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 99, bloco B, 
apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Dilson de Jesus Costa e de Maria Aparecida Costa. RITA DE CASSIA PEREI-
RA GARCIA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de produção, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (30/10/1964), residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 99, bloco B, apartamento 
11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Garcia Filho e de Lurdes Pereira Garcia.

JULIO CEZAR SAMPAIO BRITO, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em São Miguel das Matas, Estado da Bahia, São Miguel das Matas, BA no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e cinquenta e oito (18/05/1958), residente e domiciliado Rua 
João da Costa Ferreira, 178, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvi-
no Silva Sampaio e de Adalgisa Andrade Brito. VALDECI OLIVEIRA GONÇALVES DA 
COSTA, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida em Belmonte, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/005.FLS.097V BOCA DO CÓRREGO-BELMONTE/BA), Belmonte, BA 
no dia trinta de novembro de mil novecentos e cinquenta e nove (30/11/1959), residente 
e domiciliada Rua João da Costa Ferreira, 178, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Domingos Gonçalves da Costa e de Elisa Rosa de Oliveira.

GILMAR JANUARIO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.115-ACLI-
MAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e setenta e 
cinco (13/03/1975), residente e domiciliado Rua Bento Ribeiro, 36, apartamento 51-
A, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Januario dos Santos 
e de Lourdes Vieira dos Santos. PRISCILA OLIVEIRA HUDSON LEITE, estado civil 
solteira, profissão analista de crédito, nascida em Belo Horizonte, Estado de Mi-
nas Gerais (CN:LV.A/389.FLS.129-3º SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE/MG), 
Belo Horizonte, MG no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/02/1984), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 36, apartamento 51-A, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Hudson Leite e de Flávia 
de Oliveira Hudson Leite.

ROBERTO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão repre-
sentante logístico, nascido em São Paulo, nesta Capital (CN:LV.A/201.FLS.096-ER-
MELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos 
e noventa e nove (06/08/1999), residente e domiciliado Rua Rafael da Silva Santos, 
149, Jardim Santa Paula, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Rober-
to de Souza Barbosa e de Lucineia Sanches Barbosa. CINDY OLIVEIRA SAM-
PAIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/370.
FLS.280F-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de dois mil 
(29/03/2000), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1067, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gomes 
Sampaio e de Vivian Margareth Pires de Oliveira.

DANILO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de suporte, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.046V-VILA MATIL-
DE/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(10/09/1999), residente e domiciliado Rua Colonial das Missões, 570, apartamento 133, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alisson Elpidio Silva e de Marcia Monteiro da 
Silva. YASMIN LEITE DO MONTE, estado civil solteira, profissão analista de suporte, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/283.FLS.016 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de novembro de dois mil e um (30/11/2001), residente e domiciliada 
Rua Felipe Villanueva, 1313, Jardim Fanganiello, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Pedro Negreiros do Monte e de Maria Ivoneide Leite do Monte.

SAMANTHA DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.253V CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (13/02/1981), residente 
e domiciliada Rua Amor de Índio, 102, bloco C1, apartamento 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemi Duque da Silva e de Ma-
ria Aparecida de Souza. ANA MARA FARIA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
analista de mídias sociais, nascida no Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/119.
FLS.304-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta 
e três (10/10/1983), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 102, bloco C1, aparta-
mento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Domingo Oliveira e de Helena do Carmo Faria Oliveira.

MIKE FARIAS SIMÕES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produ-
ção, nascido neste Distrito (CN:LV-A-279,FLS.049 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e sete (20/05/1997), residente e 
domiciliado Rua Parreira Brava, 236, casa 36, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Rosalvo Simões da Silva Filho e de Elisete Farias da Silva. BIANCA 
ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
neste Distrito (CN:LV-A-320,FLS.184 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa e oito (04/09/1998), residente e domici-
liada Rua Laura Bossi, 100, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano de Oliveira Benedito e de 
Marisa Rosa da Silva.

ÉVERTON DE OLIVEIRA LIMA, estado civil divorciado, profissão manobrista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (25/10/1988), residente e domiciliado Rua Jucupema, 789, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Oliveira Lima e de Maria 
Elizabete da Silva Bezerra. SARA SILVA MOREIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV-A-134,FLS.186-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de novembro de mil novecentos e noventa (02/11/1990), residente e domiciliada 
Rua Jucupema, 789, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nairton Paulino Moreira e de Francisca Silva de Souza Moreira.

ISAQUE AMANCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de infor-
mática, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/60.FLS.248-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/06/1988), residente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 128, casa 03, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Amancio dos 
Santos. ALICE VLADIA CRUZ ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Cruz, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.123V-JERICOACOARA JIJOCA DE JE-
RICOACOARA/CE), Cruz, CE no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (26/05/1995), residente e domiciliada Rua Floriano de Toledo, 128, casa 03, Jar-
dim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Augusto 
da Rocha e de Maria Vera Lucia Cruz.

BRUNO RAFAEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Mirante do Paranapanema, neste Estado (CN:LV-A-05,FLS.152 MIRANTE DO PARA-
NAPANEMA/SP), Mirante do Paranapanema, SP no dia dezoito de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (18/08/1985), residente e domiciliado Rua Folhas Caidas, 
61, bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Evangelista dos Santos e de Cícera da Silva Santos. JEN-
NIFER KELLY MATIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão analista finan-
ceiro, nascida neste Distrito (CN:LV-A-153,FLS.053V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e um (20/11/1991), residente 
e domiciliada Rua Folhas Caidas, 61, bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Cunha dos Santos e de 
Claudia Matias Guimarães.

ESAÚ TAVARES LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de suporte, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana (CN:LV.A/250.FLS.204V VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito (05/11/1998), 
residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 147, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcelo Lopes da Silva e de Rosa Tavares Alves da Silva. TAMIRIS 
SERIGATTI, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/175.FLS.276-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e noventa (29/01/1990), residente e domiciliada Rua Manuel 
Ribas, 147, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Serigatti e de 
Marcia Margareth Nascimento Serigatti.

LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA APARECIDO, estado civil solteiro, profissão microem-
presário, nascido neste Distrito (CN:LV.A/151.FLS.030V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e um (01/09/1991), residen-
te e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 218, casa 03, Vila Chuca, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto Aparecido e de Ilda Lopes de Almeida. SABRINA 
CORDEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/271.FLS.115 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e sete (13/02/1997), residente e domiciliada Rua Particular, 
travessa da Rua Harry Dannemberg, 15, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Claudemar da Silva e de Rosimeire Cordeiro dos Santos.

ALEX OLIVEIRA DE BARROS, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (02/01/1986), residente e domiciliado Rua Mica, 175, casa 03, Jardim Beatriz, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Oliveira de Barros e de Isabel Cristina Cardoso 
de Barros. DENISE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (11/06/1981), residente e domiciliada Rua Antonio de 
Antoni, 09, A, fundos, casa 01, Jardim Fanganiello, nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Maria Luzia dos Santos.

JEFFERSON DE LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa 
e três (30/06/1993), residente e domiciliado Rua Guarapá, 65, B, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldoares Fernandes dos Santos e de Luciana Souza 
de Lima Santos. TAMIRES DE JESUS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
analista administrativo, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do 
Sul, SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e cinco (08/07/1995), residente 
e domiciliada Rua Padre Mororó, 327, São José, São Caetano do Sul, neste Estado, 
São Caetano do Sul, SP, filha de Josivaldo Ferreira de Oliveira e de Silvia de Jesus 
de Oliveira. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de São 
Caetano do Sul, neste Estado.

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: CAIO SOARES FIORAVANTI, de nacionalidade brasileira, profissão 
publicitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/03/1981), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Luiz Fio-
ravanti e de Maria Aparecida Soares Fioravanti. A pretendente: SILVIA BARBATO 
ARANGUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (04/04/1979), residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filha de Miguel Rui D'Avila Aranguiz e de Giuseppina 
Barbato Aranguiz.

O pretendente: MATEUS GUIDUGLI SANTORO, de nacionalidade brasileira, profissão 
economista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/07/1993), re-
sidente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rolando Jose Santoro 
Netto e de Rita de Cassia Guidugli Santoro. A pretendente: FERNANDA EL HADI DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/12/1990), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Tadeu de Almeida e de Soraya El 
Hadi de Almeida.

A pretendente: MÁRCIA REGINA VALADARES AGUADO, de nacionalidade brasi-
leira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(30/03/1968), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maio 
Aguado Fernandes e de Alice Valadares Aguado. A pretendente: NATALIA TREVISAN 
CARLOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/12/1985), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aparecido dos Santos Carlos e de Rosicleia 
Trevisan Carlos.

O pretendente: CLAUDIO CESAR SALLES, de nacionalidade brasileira, profissão fun-
cionário público, estado civil divorciado, nascido em Itapevi - SP, no dia (22/03/1962), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Cesar Salles 
e de Helena Nascimento Cesar. A pretendente: CLEIDE GALATTI, de nacionalidade 
brasileira, profissão aposentada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (16/06/1950), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Galatti e de Maria Pignanelli Galatti.

O pretendente: ISRAEL RIZZI DA SILVA FOSSALUZZA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(25/11/1993), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter 
Benedito Fossaluzza e de Paula Rizzi da Silva Fossaluzza. A pretendente: LETICIA 
STEFANY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil 
solteira, nascida em São Carlos - SP, no dia (10/08/1995), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vagner Eugenio da Silva e de Sandra 
Regina Moreira de Souza.

O pretendente: LIVERTON FELIPE DE GOIS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(17/06/1992), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Lucildo de Oliveira e de Solange Maria de Gois Oliveira. A pretendente: KAREN CRISTI-
NE MASSENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado civil 
solteira, RG n º 38148427 SSP/SP, com 26 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (23/10/1993), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Marcelo Massena da Silva e de Rosana Campolongo.

O pretendente: RENATO LOUREIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/08/1979), residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ataide Loureiro e de Vera Lucia Loureiro. 
A pretendente: CASSIA CAROLINA GENTILE, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/02/1969), re-
sidente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Raul Eugenio Gentile e de 
Maria da Paz de Souza.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: MARCOS SUEL GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Arapiraca - AL, no dia (15/06/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dogival Gomes da Silva e de Maria Margarida 
Gomes da Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ LIMEIRA NEVES, estado civil solteira, 
profissão secretária, nascida em Junqueiro - AL (Registrada no 1° Distrito do Município 
de Arapiraca - AL), no dia (19/03/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Edivaldo José Neves e de Beatriz Limeira.

O pretendente: YURI MARINI BERTONCINI, estado civil solteiro, profissão analista de 
crédito, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (02/08/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wiliam Renato Bertoncini e de Stella Marys 
Marini Bertoncini. A pretendente: NATALIA MORENO SOARES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão auditora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/11/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Reinan Soares 
de Souza e de Elenice Moreno Soares de Souza.

O pretendente: VINÍCIUS GADI TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (02/05/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Frani Teixeira e de Ivone Aparecida Vieira 
Gadi Teixeira. A pretendente: MONIQUE DOS SANTOS FELIPE, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (06/03/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Felipe e de 
Silvana dos Santos Felipe.

O pretendente: THIAGO PEREIRA DOS, SANTOS, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia (11/07/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gustavo Pereira dos Santos e de Claudete 
Pereira da Silva. A pretendente: JULIANE ALVES DALAQUA, estado civil solteira, 
profissão contadora, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (24/08/1980), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Carlos 
Dalaqua e de Eliana Alves Dalaqua.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: ÉRICO DEVECHI, estado civil viúvo, profissão auxiliar de eventos, nascido 
em Presidente Prudente, SP, no dia (30/08/1964), residente e domiciliado em Mauá, SP, 
filho de Felicio Devechi e de Cleusa Moreira Devechi. A pretendente: VANUSA CORREIA 
DOS SANTOS FIGUEIREDO, estado civil viúva, profissão vendedora, nascida em Mon-
tes Claros, MG, no dia (19/04/1969), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Galdino Ribeiro dos Santos e de Avelina Correia dos Santos Neto.
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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Paixão e poder

Em carta a 
Freud, Einstein 
disse lamentar 
que “o direito e 
o poder andam 
inevitavelmente de 
mãos dadas”

De fato, na renhida luta 
pela supremacia e 
domínio do dinheiro 

e poder, e da vida do pró-
ximo, impondo a vontade 
egoística para ter o controle 
das rédeas da sociedade, 
mesmo que precise expul-
sar quem estiver no poder 
legítimo, é o sonho dos 
tiranos, seja na esfera dos 
Estados ou na vida em geral, 
pois, para eles, nenhuma 
paixão é mais duradoura 
do que estar no poder e 
determinar sobre os outros. 

A China surge como o 
modelo que agrada aos 
tiranos. Tem produção em 
larga escala, dinheiro, agi-
lidade, mão de obra barata 
e não tem sindicato de em-
pregados porque o partido 
determina tudo. Há quem 
diga que esse é o modelo 
para onde o mundo está 
indo, mesclando o modelo 
chinês e o indiano, supri-
mindo a liberdade. Nos idos 
dos anos 1970, os brasileiros 
estavam na lista dos salários 
mais baixos do mundo, mas 
a tendência agora é que tudo 
seja nivelado por baixo. O 
salário era baixo, mas havia 
a esperança de melhora.  

Tínhamos produção, co-
mércio, serviços e constante 
desequilíbrio nas contas 
internas e externas. A glo-
balização levou fábricas e 
empregos, e a dívida ficou 
do tamanho do PIB. Per-
demos a consistência. Sem 
empregos, teremos que 
cair no programa de renda 
mínima; sem perspectiva 
de sair dessa casta inferior, 
a humanidade vai estagnar 
ainda mais. Qual seria a 
possibilidade de o Brasil 
reagir e gerar empregos na 
economia global orientada 
para mínimo custo e con-
centração da produção para 
exportar?

Os governantes e a buro-
cracia do Estado deveriam 
ter por única preocupação 
o bem-estar dos gover-
nados. Mas o dispositivo 
burocrático geralmente se 
converte num tirano absolu-
tista. Luciano Bivar, no livro 
‘Burocratocia: A Invasão 
Invisível’, descreve a mo-
dalidade tirânica que nega 
a democracia genuína, ana-
lisando os seus mecanismos 
de influência nas atividades 
econômicas e nos processos 
políticos e sociais. 

Segundo o autor, a “Bu-
rocratocia” é a exacerbação 
da burocracia praticada por 
agentes públicos em busca 
de privilégios, que se torna-
ram amantes do poder para 
se eternizar nas funções 
públicas, impedindo um 

salto qualitativo na gestão 
do Estado e gerando abusos 
de toda ordem. Qualquer 
semelhança com o Brasil de 
nossos dias não será mera 
coincidência. 

Os governantes têm de 
contribuir para que haja 
oportunidade de progresso 
para todos. A classe política 
e a burocracia se voltaram 
prioritariamente para con-
servar seus privilégios e sua 
posição no poder. As casas 
onde se criam as leis dos 
homens se tornaram displi-
centes. O mundo precisa de 
homens sábios no comando 
e de seres humanos que se 
movimentem incansavel-
mente buscando o bem.

Atualmente, com o confi-
namento geral, o modo de 
vida está diferente e isso 
está mexendo com o humor 
das pessoas que deveriam 
fazer um esforço para des-
cobrir por que tantas coisas 
estão desmoronando, mas o 
Sol continua amigo. As pes-
soas também devem agir de 
forma amistosa, mantendo a 
serenidade, seguir em fren-
te com coragem, confiança e 
alegria no novo dia e na vida. 
Com a crise epidêmica em 
andamento, está ocorrendo 
uma parada. 

É preciso observar a 
grande advertência contida 
nesse acontecimento que 
chama a atenção dos seres 
humanos sobre a forma 
como estão vivendo. As leis 
naturais da Criação estão 
exigindo que tudo se torne 
Novo. Os seres humanos 
estão abdicando de suas 
capacitações de examinar, 
ponderar, refletir de forma 
intuitiva, o que permite a 
ampliação e dominação da 
manipulação agora facili-
tada pelos novos recursos 
tecnológicos. Uma guerra 
de comunicações com infor-
mações e desinformações. 

É preciso saber separar o 
joio do trigo. Na economia, 
tudo tem que ser examina-
do. As teorias existentes 
são de uma época em que 
não havia o capitalismo de 
Estado que mudou tudo. Se 
examinarmos o momento 
atual com base nas velhas 
teorias será difícil obter uma 
boa compreensão. Apesar 
das inúmeras mensagens 
inquietadoras lançadas 
pela mídia, a população 
está bradando que quer 
um Brasil melhor, digno e 
responsável. 

O mundo ficou dominado 
pelos maus, o que impõe 
aos demais sede de justiça. 
No entanto, acima das leis 
dos homens paira a grande 
justiça da lei da reciprocida-
de que às vezes tarda, mas 
não falha.

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

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 

de vida. Coordena sites: (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1003893-31.2018.8.26.0299. A Dr. Juliana Moraes Corregiari 
Bei, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jandira/SP. Faz Saber a  Agnus Cargo Transportes Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº14.402.418/0001-30 que lhes foi proposta 
ação de Monitória requerida por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$  23.870,77, Referente a fatura de nº 185879795, com 
vencimento em 30/04/2015,  Fatura de nº 189739964, com vencimento em 01/06/2015, Fatura de 
Nº 193232683, com vencimento em 30/06/2015 e Fatura de Nº 196764401, com vencimento em 
30/07/2015, vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018621-41. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Arnaldo Lozano Sanches, Brasileiro, Solteiro, RG 13.350.746, CPF 009. 
369.748-18, com endereço à Rua Particular, 03, Jardim Nova Republica, CEP 06810-740, Embu 
das Artes - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando, em síntese, que, tendo em vista o 
trânsito em julgado da r. Sentença nos autos principais, seja o réu intimado a pagar o débito. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 22.605,92, que deverá ser 
devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0005648-60.2020.8.26.0001. A Drª. Fernanda Rossanez Vaz da 
Silva, Juíza de Direito da 1ªVC do Foro Regional de Santana – S/P, (Processo Principal Nº 
4001450-53.2013.8.26.0001). Faz Saber a Carlos Adolfo Bastian Velasco RGW Nº 379.948, CPF 
Nº 006.325.588-06, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de 
Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 24.316,28, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (Art. 523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será 
o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo 09 de junho de 2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1061157-24. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fausto Dalmaschio 
Ferreira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marisa de Paula, Brasileira, solteira, bailarina, RG Nº 
19951938, CPF/MF Nº 091.000.038-75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizoulhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.625,30. referente às da taxa de conservação e 
melhoramentos do lote ``15´´, da Quadra IO, do Loteamento Santa Cristina Gleba VII (atualmente 
denominado Riviera de Sta. Cristina XIII Setor Marina). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida 
a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia.. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004252-38. 2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Adaisa Bernardi 
Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Valdir Padilha (CPF Nº 014.126.437-
32), e terceiros interessa dos, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo 
cartório, processamse os autos de Procedimento de Cumprimento de Sentença que lhes move 
Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não 
sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o imóvel: Lote 26, da 
Quadra QK, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba – VII, sito no Município de 
Paranapanema – SP. Medindo 450 m² do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
o(a)(s) Sr(a)(s). Valdir Padilha, CPF/MF Nº 014.126.437-32. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Fica a parte executada advertida de 
que sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0003429-48. 2020.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Ligia Cristina Berardi Machado, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Ramos, Brasileiro, Motorista, RG 30.183.120-8, CPF 
191.780.058-41, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Rodovias Integradas do Oeste S.A.,. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 23.662,79, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0010182-11.2019.8.26.0477 O Dr. Renato Zanela Pandin e 
Cruz Gandini, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro da Praia Grande S/P, na forma da lei, etc. Faz Saber 
a Daysy  Bueno da Cruz, CPF/MF SOB Nº 150.606.418-30 RG Nº 25.529.113-9 que lhe foi propost 
a uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
42.921.98, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais.  

BMG Granito Soluções em Pagamento S.A.
CNPJ/ME nº 22.177.858/0001-69 - NIRE nº 35.300.489.519

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 13.05.2020
Data, local, hora: 13.05.2020, 14hs, na sede, Avenida Copacabana, 190, Térreo, Sala 1, Empresarial 18 do Forte, Ba-
rueri/SP. Presenças: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Flávio Pentagna Guimarães Neto, Secretário: Thiago 
Navarro Mafra Amorim. Deliberações aprovadas: 1. Ratifi car integralmente as contas dos administradores e as De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018. 2. Consignar que não houve lucro lí-
quido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2018, tendo sido apurado prejuízo no valor de R$ 2.325.686,59. 
Desta forma, considerando que houve prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31.12.2018, restou prejudi-
cada a distribuição de dividendos aos acionistas. 3. Integralmente as contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 4. Consignar que não houve lucro líquido apura-
do no exercício social encerrado em 31.12.2019, tendo sido apurado prejuízo no valor de R$ 1.583.144,29. Desta for-
ma, considerando que houve prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31.12.2019, restou prejudicada a dis-
tribuição de dividendos aos acionistas. 5. Verba anual global da remuneração dos administradores da Companhia, para 
o exercício social de 2020, será de até R$ 1.195.425,76. 6. Registrar a renúncia do Sr. Eduardo Mazon ao cargo de 
membro do Conselho de Administração, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 12.05.2020 e se encon-
tra arquivada na sede da Companhia e, ato contínuo, aprovar a eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, ca-
sada, bacharel em química, RG 58.410.293-8 SSP/SP, CPF/ME 605.649.701.15, com endereço comercial São Paulo/SP, 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Vila Nova Conceição, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato 
unifi cado até a realização da AGO que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31.12.2020. 6.1. A Sra. Ana 
Karina Bortoni Dias, ora eleita, toma posse de seu cargo, mediante assinatura do termo de posse, lavrado no Livro de 
Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, declarando, nos termos e para fi ns do §1º do artigo 147 
da Lei das S.A., que não está impedida por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. A declaração de desimpedimento encontra-se arquivada na 
sede da Companhia. 6.2. Registra-se, ainda, que o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte 
composição: (i) Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG MG 
-117.32642 SSP/MG, CPF/ME 076.934.666-90, com endereço comercial São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, nº 1.830, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000; (ii) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, 
bacharel em química, RG 58.410.293-8 SSP/SP, CPF/ME 605.649.701.15, com endereço comercial São Paulo/SP, na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila 
Nova Conceição; (iii) Marcio Alaôr de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG M-1.168.085 SSP/
MG, CPF/ME 299.046.336-49, com endereço comercial Belo Horizonte/MG, Avenida Álvares Cabral, 1707, Lourdes, CEP 
30170-001; (iv) Rodrigo Luiz Machado Teixeira, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG MG8811995, 
CPF/ME 065.950.626-23, residente e domiciliado Santana de Parnaíba/SP, Alameda Picasso, 490, CEP 06542-012; e (v) 
Adriano Alimena Del Grande, brasileiro, solteiro, empresário, RG 1079834857 SJS/RS, CPF/ME 015.240.990-40, re-
sidente e domiciliado Barueri/SP, Alameda Itapecuru, 214, Bloco 1, Apartamento 275, Alphaville Industrial, CEP 06454-
080. Encerramento: Nada mais. Barueri, 13.05.2020. Acionistas: Rodrigo Luiz Machado Teixeira, Roberto dos San-
tos Masotti, Henrique Fernando Lucas, Adriano Alimena Del Grande e Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e 
Eduardo Mazon). JUCESP 210.813/20-9 em 16.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sérgio Ferreira (*)
 

A não ser que mais de 
50% das suas vendas 
sejam realizadas de 

forma online, serão as ven-
das em lojas físicas que irão 
te ajudar a sair desta crise 
neste momento. Apesar do 
caminho para o e-commerce 
ser inevitável, você pode ter 
alguns gatilhos para salvar 
seu negócio num curto pra-
zo. Listei cinco temas mais 
urgentes para aplicar neste 
momento ao invés de criar 
um projeto desenfreado de 
transformação digital. 

Assim, esta etapa pode ser 
conduzida de forma organi-
zada para colher frutos no 
futuro. E lembre-se: a crise 
vai passar e ainda é possível 
ter bons resultados em 2020 
focando nas atividades que 
realmente irão ajudar o seu 
caixa no curtíssimo prazo e 
preparar o seu negócio para 
a retomada da economia. 
	 •	Marketing inteligente 

- resista à tentação de 
sair cortando todos os 
seus investimentos em 
marketing. Dizem que a 
diferença entre o remé-
dio e o veneno está na 
dose. Aqui, você precisa 
definir o nível adequado 
do investimento em 
marketing e as ações que 
efetivamente irão trazer 
um retorno em vendas 
superior ao seu custo.

  A matemática é simples: 
toda ação de marketing 
que gerar mais caixa do 
que consumir deve ser 
incentivada. Você não 
pode se dar ao luxo de 
abrir mão dela. Redução 
da demanda não significa 
ausência de demanda. 
Dados históricos indi-
cam que as empresas que 
têm a visão e a coragem 
de investir em marketing 
nos momentos de crise, 
reforçam o posiciona-
mento das suas marcas 
(e vendas) durante e 
pós-crise. Nunca deixe 
de se comunicar com 

A crise vai passar e ainda é possível ter bons resultados em 2020.
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Varejo: cinco dicas para proteger 
seu negócio em meio às incertezas
No início da pandemia, a manchete no setor varejista era “esteja no e-commerce ou morra”. Calma, 
não é bem assim

tada do caixa. 
	 •	Valor do ponto comer-

cial - O seu proprietário 
não é o responsável pela 
crise. O fato dele não 
ter concordado com a 
sua proposta de redu-
ção de 60% no valor 
do aluguel até o final 
do ano não o torna um 
inimigo do seu negócio. 
Ele simplesmente foi 
tão surpreendido pela 
crise quanto você e 
provavelmente também 
está enfrentando dificul-
dades para gerenciar o 
seu caixa. Se o seu ponto 
comercial era bom antes 
da crise, continuará 
sendo quando a crise 
passar. Preservar uma 
boa relação comercial 
com o seu proprietário 
é decisão estratégica. O 
ponto comercial é um 
ativo e, como tal, precisa 
ser cuidado. 

	 •	Financiamento - Ter 
acesso a linhas de cré-
dito tornou-se ainda 
mais importante em um 
cenário de retomada 
lenta da demanda. Os 
bancos dificilmente irão 
te procurar oferecendo 
empréstimos, portanto 
cabe a você, empresário 
e gestor, buscar alter-
nativas regularmente. 
Um empréstimo bem 
planejado, a um custo 
razoável e com prazo 
longo para pagamento, te 
dará a tranquilidade para 
conduzir a sua empresa 
para a recuperação. 

Há tempos o e-commerce 
saiu da categoria de ten-
dência para a realidade. 
Mas apenas as empresas 
que sobreviverem à crise 
terão a oportunidade de 
usufruí-lo. Para isso, foco 
no lucro e preservação do 
caixa são indispensáveis. 
Boas vendas! 

(*) - É consultor focado em gestão 
com resultados e conselheiro 

formado pelo IBGC.

os seus clientes e pros-
pects. Preserve recursos 
para investimentos em 
marketing eliminando 
todas aquelas despesas 
que os seus clientes não 
estão dispostos a pagar e 
que não sejam absoluta-
mente necessárias para 
a sobrevivência da sua 
empresa. 

	 •	Estoques - O momento 
clama por uma gestão 
minuciosa dos estoques 
e a crise acentuou a 
necessidade de racio-
nalizar. Os tempos de 
estoques “gigantes” é 
coisa do passado. Avalie 
a seguinte questão: quais 
são os 20% dos produtos 
que representam 80% 
dos seus lucros? São 
neles que você deve in-
vestir os seus recursos. 
Para preservar o caixa, 
devemos trabalhar com 
o menor estoque possí-
vel sem perder vendas. 
Apostar em uma reto-
mada rápida das vendas 
no varejo parece impru-
dente, então o melhor 
negócio é ir recompondo 
os estoques à medida que 
as vendas forem sendo 
confirmadas. 

  Foque nos produtos 
com maior lucro. Menos 
é mais. Complexidade 
na oferta de diversos 
produtos similares não 
irá contribuir para resul-
tados melhores na última 

linha. A meta é ter em es-
toque exatamente o que 
seus clientes precisam, 
nada mais. Uma forma 
de ser assertivo com isso 
é usar dados, que são 
abundantes. Aposte na 
tecnologia. 

	 •	Fornecedores - Caso 
você ainda não tenha se 
reunido (pode ser vir-
tualmente) com os seus 
fornecedores, trate isso 
como ação prioritária. 
Negociar novos prazos 
de pagamento para os 
boletos já vencidos não 
é um exercício fácil, mas 
absolutamente necessá-
rio. Compartilhe suas di-
ficuldades de caixa neste 
momento para gerar con-
fiança e transparência. 
Deixe claro que fará de 
tudo para honrar os seus 
compromissos. 

  O importante é combinar 
um plano de pagamen-
to que atenda tanto a 
necessidade dos seus 
fornecedores, quanto a 
sua real capacidade de 
cumprir com o acorda-
do. Não podemos correr 
riscos de desabasteci-
mento de mercadorias 
por indisponibilidade de 
crédito com fornecedo-
res críticos. Uma saída é 
negociar prazos maiores 
para futuras compras 
nos próximos meses. 
Esta medida permitirá 
uma gestão menos aper-

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CM CONSERVADORA
MUNDIAL LTDA. (CNPJ 03.691.720/0001-39), EDER LINS FREIRE BARRETO (CPF 811.982.995-68)
E GILMAR SOARES FREIRE (CPF 263.720.455-91) COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. FAZ SA-
BER a quem possa interessar, que neste Juízo tramitam os autos de “Ação Monitória em fase de Cum-
primento de Sentença” nº. 0015109-50.2020.8.26.0100, movida por BERKLEY INTERNATIONAL DO
BRASIL SEGUROS S/A em face de CM CONSERVADORA MUNDIAL LTDA., EDER LINS FREIRE
BARRETO e GILMAR SOARES FREIRE, objetivando o pagamento, em exercício do direito de sub-
rogação, da quantia indenizada ao segurado, relativa ao risco coberto pela Apólice de Seguro Garantia nº.
014142009000107450007192. Os executados foram considerados em local incerto e não sabido, sendo ci-
tados por edital. Após, fora proferida sentença de integral procedência aos pleitos iniciais, a fim de conde-
nar os réus ao pagamento do valor de R$ 244.225,34, devidamente atualizado e corrigido, além dos hono-
rários advocatícios de 10% (dez por cento). Esgotado o prazo para o cumprimento espontâneo da senten-
ça, foi certificado o trânsito em julgado, ocasião em que a autora requereu a intimação da ré com base no
art. 513, §2º, IV do CPC, para que, por meio do presente edital, cumpram a sentença proferida e efetuem
o pagamento da condenação no prazo de 15 dias a contar do decurso do prazo do presente edital. O pedi-
do foi deferido pelo D. Magistrado.

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ nº 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 30/07/2020, às 10hs, em Vídeo
Conferencia, conforme Medida Provisória 931 de 30/03/2020, face a Pandemia COVID 19, cujo link para acesso
será enviado oportunamente. 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 nÀ 6.404/76 referentes ao exercício social passado. SP, 14/03/2020. Ricardo Valtner - Diretor Presidente.

Cornerstone Oil Energy & Soluções Ltda
CNPJ nº 27.965.668/0001-20 - NIRE nº 3523054674-8

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. sócios a se reunirem em Reunião de Sócios a se realizar no dia 23/07/2020, às
11 hs., na Rua Nelson Gama de Oliveira, 311, 11º andar, conjunto 113, Vila Andrade, 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 31/12/2018 e 31/12/2019;
b) Outros assuntos de interesse social. SP, 14/07/2020. Paul Liu e João Hayashi - administradores.
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Matéria de capa

“A primeira 
preocupação das 

empresas é com a 
saúde, bem-estar 

e segurança dos 
funcionários. O 

trabalho remoto 
se mostrou 

interessante e 
aplicável para 

muitas empresas 
que nunca haviam 

pensado nesse 
assunto. Mas 
nem todas as 
organizações 

possuem condições 
de tornar remoto 

o trabalho de 
todos seus 

colaboradores. 

São Paulo, quarta-feira, 15 de julho de 20206

Enio Klein (*)

Nos últimos três meses, as empresas só tiveram uma pre-
ocupação: como manter os negócios andando em um 
momento onde o assunto principal no mundo todo foi um 

vírus e os seus efeitos na saúde das pessoas. Nenhuma empresa, 
por mais preparada ou por melhor que possa ter estruturado seu 
plano de continuidade de negócios em caso de desastre, estava 
preparada para a "freada brusca" na economia.

 
De um momento para o outro, movimentos que já existiam, 

mas estavam em passo muito lento, começaram a tomar forma 
de "boias de salvamento" para as empresas. O "novo normal", 
como se passou a chamar o daqui para frente, depende agora 
da "transformação digital" e multiplicaram-se lives falando so-
bre esses e outros assuntos em um movimento exacerbado de 
"astrologia corporativa". 

 
Muita gente se aventurando a determinar o futuro de uma 

forma não estruturada. Como exercício e forma de passar o 
tempo durante uma crise, creio que esse movimento teve o seu 
papel, mas é hora de se preparar para pensar em como retomar 
os negócios de uma forma gradual e segura, aproveitando os 
benefícios evidentes da tecnologia e do uso da internet. Mudar o 
verbo de automatizar o negócio para transformar o negócio com 
a tecnologia pode ser um caminho. 

Nessa jornada, dois pontos foram, nesses três meses, um bom 
exemplo de evolução transformacional em muitas organizações: o 
trabalho remoto e o comércio eletrônico. Interessante a gente ver 
esse movimento aparentemente simples e o grau de dificuldade 
que se percebeu em sua adoção, se considerarmos que assuntos 
e tecnologias muito mais complexas têm sido apontados como 
caminho da solução de todos os problemas. 

A pandemia nos mostrou que uma parte significativa do mer-
cado ainda está muito longe da transformação digital propagada 
como solução universal, a meu ver, de forma exagerada para 
o momento. A falta de destreza digital das organizações, falta 
de capacitação individual e infraestrutura para uso da internet 
tornaram evidente que temos muito que evoluir antes de que 
possamos realmente usufruir da transformação digital na sua 
plenitude. Mas já vimos um começo e um aumento no grau de 
atenção nesse sentido.

Depois da quarentena e distanciamento social, os negócios começam a se movimentar rumo a um recomeço, após um tempo de suspensão 
ou modo de sobrevivência. Como voltar aos negócios e não se contentar apenas em continuar sobrevivendo? 

Quais os desafios que as empresas precisam enfrentar?

 
Temos uma oportunidade histórica para começarmos a cons-

truir uma sociedade e uma estrutura empresarial muito mais 
madura e forte a partir do rescaldo da crise. O início deve ser 
pela construção dos alicerces para uma evolução rápida e com 
uma transformação dramática nos modelos de negócio. Temos, 
porém, desafios de curtíssimo prazo para que as empresas pas-
sem do modo de sobrevivência para um regime de evolução. É 
nesse contexto que nós, empresas de consultoria, precisamos nos 
posicionar para apoiar as organizações nesse momento.

 
Para voltar à operação, a primeira preocupação das empresas 

é com a saúde, bem-estar e segurança dos funcionários. O tra-
balho remoto se mostrou interessante e aplicável para muitas 
empresas que nunca haviam pensado nesse assunto. Mas nem 
todas as organizações possuem condições de tornar remoto o 
trabalho de todos seus colaboradores. 

 
Como tornar o trabalho remoto uma rotina e não uma emergên-

cia? Como se aproveitar dos benefícios mútuos desta forma de 
trabalho sem estressar os funcionários, ampliando a capacidade do 
trabalho em equipes com produtividade? Por outro lado, aqueles 
funcionários que precisam voltar ao trabalho presencial devem 
ter a garantia de que os protocolos de saúde e segurança serão 
tratados e observados. Como gerenciar o cumprimento? Como 
verificar a conformidade? Esses desafios precisam ser transpostos 
no primeiro momento desse retorno à operação.

QuANdO retOMAr Os NegóciOs 
é ir AléM dA sObrevivêNciA 

QuAis Os desAfiOs Que As eMpresAs precisAM eNfreNtAr?

Pixabay

Outro aspecto importante é que as empresas precisam vender 
e entregar seus produtos e serviços. Com o isolamento, houve 
uma necessidade imediata de mudar a forma de se relacionar 
com clientes. Empresas que não tinham outros canais, além de 
um estabelecimento físico ou visitas presenciais de vendedores 
ou representantes, começaram a desenvolver outros métodos 
de contato. 

 
O desafio nesse momento é estabilizar esses canais e desenvolve-

-los para que se tornem perenes, eficazes e rentáveis. Igualmente 
importante é avaliar a carteira de clientes para entende-los e 
diferenciá-los. Em momentos de dificuldades, os melhores clien-
tes merecem mais atenção e cuidado. É importante viabilizar e 
manter os negócios com eles. Mas isso precisa de uma análise 
criteriosa que nem todas as empresas têm o hábito ou processo 
estabelecido para realizar.

 
Uma das grandes dificuldades que se observou, já no início da 

pandemia, foi a desestabilização 
da cadeia de valor das organi-
zações. Clientes pararam de 
comprar, fornecedores pararam 
de produzir e o cenário muitas 
vezes foi de paralisia. Soluções 
emergenciais apareceram. 
Mas elas não são sustentáveis. 
Como viabilizar a médio prazo 
um combalido ecossistema 
para que as empresas possam 
entregar seus produtos e 
serviços quando a dificuldade 
de produzir e entregar - além 
das financeiras - passou a ser 
generalizada? 

 
É importante rever a cadeia 

de suprimentos e produção 
no sentido de reavaliá-la à luz 
das novas circunstâncias para 
que seja possível equacionar 
um modelo que equilibre efi-
ciência, custos e viabilidade 
para todos os componentes da 
cadeia de valor. Já está na hora 
de se reconhecer que o ecossis-
tema tem mais valor agregado 
do que cada componente in-
dividual. Mas isso requer uma 
quebra de paradigma e uma 
mudança comportamental sem 
precedentes.

 
Finalmente, nenhuma or-

ganização sobrevive sem um 
caixa protegido. O equilíbrio 
financeiro é caminho crítico 
para que as empresas possam 
ter recursos para investir não só 
na sua sobrevivência no curto 
prazo, mas, principalmente, 
garantir a retomada de sua evolução e crescimento no médio 
e longo prazos. Orçamentos estáticos e baseados no retrovisor 
não mais resolvem esse problema. Está na hora dos executivos 
avaliarem ou reavaliarem os modelos de gestão contínua de seus 
orçamentos (rolling forecast).

 
Estes quatros aspectos estão ligados à reconstrução e a prepara-

ção das fundações para o novo futuro. A arquitetura empresarial, 
ou arquitetura corporativa, é a prática de aplicar um método 
compreensivo e rigoroso, para descrever: uma estrutura para um 
processo organizacional, presente ou futuro. Estamos todos na 
hora de reconstruir e replanejar o futuro. Estamos em tempos 
de novos métodos, novas arquiteturas e novas tecnologias. O 
momento de ação é agora. O que você está esperando? 

 
(*) - Professor de pós-graduação na Business School SP, especialista em 

Transformação Digital, em vendas, experiência do cliente e ambientes 
colaborativos, é CEO da Doxa Advisers.
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

No dia 1º de julho en-
traram em vigor as 
novas regras do DREI 

– Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, 
Instrução Normativa 81 de 
10/06/2020, com o intuito de 
simplificar, desburocratizar e 
uniformizar os atos normati-
vos de Registros Público de 
empresas. As alterações que 
merecem destaque são:

Nome Empresarial: dis-
pensada a obrigatoriedade 
da utilização da atividade da 
sociedade no nome empre-
sarial, podendo ser utilizada 
qualquer palavra da língua 
nacional ou estrangeira em 
sua composição.

Transformação de asso-
ciações e cooperativas em 
sociedades empresariais, em 
conformidade com  a jurispru-
dência do Superior Tribunal 
de Justiça e do Artigo 2.033 
do Código Civil.

Integralização do capi-
tal social na EIRELI: de 
acordo com a nova Instrução 
Normativa, a integralização 
obrigatória  do capital social 
nas Empresas Individuais de 
Responsabilidade Limitada 
– EIRELI passou a se limitar 
apenas ao valor relativo a 
cem vezes o salário mínimo 
estabelecido em lei. O valor 
que exceder o limite mínimo 
poderá ser integralizado em 
data futura.

Quotas preferenciais 

com restrição de voto: 
Passam ser admitidas quotas 
de classes distintas, de acordo 
com a definição em contrato 
social pelos sócios, podendo 
inclusive o direito de voto 
ser suprimido ou limitado, 
observando os limites da Lei 
6.404/76.

Reconhecimento de fir-
ma/autenticação de do-
cumentos: não será mais 
necessário o reconhecimento 
de firma e autenticação das 
cópias apresentadas para 
arquivamento nas Juntas 
Comerciais, desde que seus 
originais sejam apresentados 
no ato do protocolo para 
cotejo do órgão, ou caso seja 
apresentada declaração de 
autenticidade assinada por 
advogado, contador ou técni-
co de contabilidade.

Ampliação do registro 
automático: Os atos de cons-
tituição, alteração e extinção 
dos empresários individuais, 
EIRELI e sociedades limitadas 
deverão ser aprovados de for-
ma automática quando forem 
utilizados os modelos de atos 
societários disponibilizados 
pelo DREI.

Em caso de dúvidas, procure 
um contador.

Eduardo Moisés

Novas regras 
de registro público 

de empresas

Durante a pandemia trabalhar 
em casa se tornou uma rea-
lidade para muitas pessoas. 

Embora estar em casa possa parecer 
mais confortável nesse período, a 
mobília pode ser um grande problema, 
causadores de dores e má postura que 
precisam ser regulados para não gerar 
transtornos mais graves no futuro.

O fisioterapeuta Fábio Akiyama(*) 
explica que o home office pode ser 
prejudicial para a coluna quando os 
equipamentos essenciais não são ergo-
nômicos. “Quando em casa as pessoas 
podem se acomodar para trabalhar na 
mesa de jantar ou no sofá, o que não é 
ideal. Uma cadeira confortável e uma 
mesa adequada para essa atividade 
fazem toda a diferença e precisam 
estar de acordo com a altura de cada 
pessoa”, relata.

Algumas dicas para o trabalho em 
casa é que a tela do computador es-
teja na altura dos olhos, evitando a 
necessidade de levantar ou abaixar a 
cabeça, já os pés devem estar em 90º 
com a base no chão. Para isso não é 
necessário adquirir inúmeros itens, 
mas sim adaptar os que já existem, 
como colocar algum apoio sob os pés 
ou alguns livros embaixo da tela do 
computador para que ela alcance os 
olhos.

O home office também pode trazer 
consequências no psicológico, como a 
cobrança de passar o dia em frente ao 
computador para não perder nenhum 
momento ou em caso de emergências. 

O home office pode ser prejudicial para a coluna quando os equipamentos essenciais 
não são ergonômicos.

tr
t7

.ju
s/

re
pr

od
uç

ão

Fisioterapeuta ressalta a importância 
da ergonomia em home office

Com o distanciamento muitas pessoas passaram a realizar atividades em casa, mas é importante adequar 
o ambiente para evitar dores

Por esse motivo o profissional ressalta 
a importância de levantar periodica-
mente para tomar uma água ou alongar 
o corpo, alterando a posição e evitando 
dores. O mesmo vale para as crianças, é 
fundamental que elas se movimentem 
e não passem o dia na mesma posição, 
que pode prejudicar a postura. 

Nesse caso é interessante procurar 
por atividades lúdicas, permitindo que 
as crianças fiquem ativas mesmo com 
o distanciamento social.

Recorrer a remédios no momento em 
que as dores chegam não é o ideal, já 
que eles não são efetivos nesse caso. 

“Os remédios apenas mascaram as 
dores. Quando uma pessoa está há 
tempos sentada em uma cadeira que 

causa o problema e toma um remédio, 
o efeito permite que a pessoa continue 
sentada nessa posição por ainda mais 
tempo. Aumentando a exposição da 
pessoa a uma postura inadequada, 
prejudicando a coluna e o restante do 
corpo também”, Fábio informa.

Existem diversas formas de fazer com 
que o ambiente seja adequado, mas o 
primeiro passo é reconhecer quais são 
os problemas que estão causando dores 
e então procurar um profissional que 
possa ajudar a melhorá-las, além de 
utilizar a equipamentos ergonômicos.

(*) - É pós-graduando em técnicas osteopáticas e 
terapia manual, além da formação em osteopatia 

visceral, posturologia clinica e equilíbrio neuro 
muscular. Saiba mais: (www.mindtouch.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: CILAS CARDOSO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia (21/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cilas Cardoso da Silva e de Lusinete Natividade de Lima da 
Silva. A pretendente: JULIANE RODRIGUES BENEDITO, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP no dia (08/04/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Osmindo Benedito Filho e de Julia Rodrigues Benedito.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP no dia (28/03/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Rodrigues Rocha e de Nadir Borges da Silva. A 
pretendente: SANDRA SILVA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão técnica 
pscicóloga, nascida em São Paulo, SP no dia (30/11/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José de Carvalho e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: WALMIR SANTOS DE ARAGÃO, estado civil solteiro, profissão militar 
reformado, nascido em Salvador, BA no dia (28/07/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vivaldo Moreira de Aragão e de Florencia Santos de Ara-
gão. A pretendente: JUREMA SILVA LIMA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Jequié, BA no dia (30/01/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Pereira Lima e de Heloisa Marques da Silva.

O pretendente: JOSÉ MASTROROCCO NETO, estado civil divorciado, profissão so-
corrista, nascido em São Paulo, SP no dia (11/11/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Mastrorocco Neto e de Geuza Pinheiro Silva 
Mastrorocco. A pretendente: LEIDE LEITE DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP no dia (24/06/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues de Souza e de Analia Costa Leite Souza.

O pretendente: SÉRGIO SANTOS ROCHA, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo, SP no dia (04/11/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Silvio Ramos Rocha e de Vera Lucia Santos Rocha. A pretendente: 
DAINARA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em 
São Paulo, SP no dia (17/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gilberto Cosmo da Silva e de Simone Alves da Silva.

O pretendente: PAULO JOSÉ DE SOUZA SERPA, estado civil divorciado, profissão 
barbeiro, nascido em Araruama, RJ no dia (22/01/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Alberto de Souza Serpa e de Valéria de Souza 
Serpa. A pretendente: ANDREIA FERREIRA ROCHA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP no dia (23/04/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Ferreira Rocha e de 
Ana Maria Ferreira Rocha.

O pretendente: JORGE SILVA FILHO, estado civil divorciado, profissão auxiliar de ven-
das, nascido em Ipupiara, BA no dia (06/11/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jorge Silva e de Elisa Nunes de Almeida. A pretendente: CLEICE 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP 
no dia (02/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Alves da Silva e de Noelia Alves da Silva.

O pretendente: BRUNO MAMEDE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão encarre-
gado de loja, nascido em São Paulo, SP no dia (14/02/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Davis Luiz Pereira e de Debla Mamede de 
Almeida. A pretendente: MAYARA MOREIRA PAVÃO, estado civil solteira, profis-
são operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP no dia (28/08/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Pavão e de Ana 
Maria Moreira Pavão.

O pretendente: JOÃO VITOR DOS SANTOS JUSTINO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP no dia (23/08/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Justino e de Marisa Claudineia Nunes 
dos Santos. A pretendente: JENIFFER CAROLINE COSTA MARTINS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia (18/08/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josevaldo Alves Martins e de 
Gislaine Costa de Souza.

O pretendente: ARIOSVELTE PEREIRA DE FRANÇA, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido em Casa Nova, BA no dia (23/03/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Pereira de França e de Angelica Pereira de França. 
A pretendente: ANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP no dia (02/11/1983), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alcemar Gomes de Oliveira e de Maria de Oliveira Araujo.

O pretendente: LEONARDO ALVES DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
encanador, nascido em São Paulo, SP no dia (24/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Alves da Silva e de Irene Durino dos Santos. A 
pretendente: SAMARAH GUSTAVO DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP no dia (15/12/1998), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de João José Ferreira e de Noemia Gustavo da Silva Ferreira.

O pretendente: WESLEY CONCEIÇÃO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
agente de organização escolar, nascido em Guarulhos, SP no dia (26/07/1985), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Rodrigues de Moura 
e de Deuma Maria da Conceição. A pretendente: PRISCILA DA SILVA VIANA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar contábil, nascida em São Paulo, SP no dia (29/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lameques Nunes Viana e 
de Salete Ferreira da Silva Viana.

O pretendente: DANILO JOSÉ ROCHA SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de tintas, nascido em Guarulhos, SP no dia (20/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Valdinar de Sousa e de Susana Marques da Rocha. 
A pretendente: SUÉLLEN CONCEIÇÃO DE MOURA, estado civil solteira, profissão 
cozinheira, nascida em Guarulhos, SP no dia (26/03/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues de Moura e de Deuma Maria 
da Conceição.

O pretendente: ELANÃ SOLANO DE ALMEIDA AMBROSIO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em Salvador, BA no dia (08/07/1999), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecir de Almeida Ambrosio e 
de Glicia Aparecida Solano de Souza Ambrosio. A pretendente: KARINA CARLOS 
SOUZA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP no dia 
(23/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Souza 
e de Elisabete Carlos Souza.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP no dia (13/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Angelo Soares de Oliveira e de Maria Aparecida dos 
Santos Oliveira.A pretendente: DANIELLE ROCHA PEREIRA, estado civil divorciada, 
profissão consultora de vendas, nascida em Guarulhos, SP no dia (25/09/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Fausto Pereira Junior e de 
Zuelina Aparecida da Rocha Pereira.

O pretendente: MARCOS EZEQUIEL CAMARGO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP no dia (15/03/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jair Camargo e de Maria Aparecida Camargo. A pretendente: 
AREDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Bauru, SP no dia (29/04/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Deoclecio Alves da Silva e de Maria Aparecida Vidal da Silva.

O pretendente: ROGERIO RODRIGUES FONTES, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia (18/03/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Rodrigues Fontes e de Josefa Aparecida Fontes. 
A pretendente: CAMILA DA SILVA FRANÇA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP no dia (11/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eunilton Sousa França e de Elisabete da Silva França.

O pretendente: GLADSON LOPES PINHEIRO, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP no dia (07/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimunda Almeida Pinheiro. A pretendente: PATRICIA ARAUJO 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP no 
dia (18/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson 
Aparecido Gomes da Silva e de Maria Carneiro de Araujo.

O pretendente: MATHEUS SANTANA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de telecomunicações, nascido em Feira de Santana, BA no dia (11/06/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gersonilton da Silva Carvalho e de 
Lucilene dos Santos Santana Carvalho. A pretendente: EMILY APARECIDA CARNEIRO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, 
SP no dia (17/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Auricelio Carneiro da Silva e de Tatiane de Fatima Silva.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão analista 
de projetos, nascido em São Paulo, SP no dia (23/07/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Evaldo Bispo Barbosa e de Maria Rosenilda da Silva 
Acioly. A pretendente: JAQUELINE LOPES GONÇALVES, estado civil solteira, profis-
são técnica de edificações, nascida em São Paulo, SP no dia (01/01/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gonçalves Filho e de Maria 
Celiane Lopes de Oliveira.

O pretendente: DIEGO DE SANTANA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
vigilante patrimonial, nascido em São Paulo, SP no dia (21/05/1985), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Amado de Oliveira e de Maridalva de 
Santana Oliveira. A pretendente: ADINA SANTOS SANTIAGO, estado civil divorciada, 
profissão técnica de farmácia, nascida em Itanhém, BA no dia (19/01/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Pereira dos Santos e de Alice 
de Jesus Santos.

O pretendente: ANDERSON ERICK VIEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profissão fiscal 
de prevenção, nascido em Guarulhos, SP no dia (23/06/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Blondet Rocha e de Claudia Aparecida 
Vieira Fraga. A pretendente: VITORIA ISABELE EMELIANO SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia (04/07/2002), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Vieira Santos e de 
Izabel Cristina Emeliano Ferreira.

O pretendente: JONAS NASCIMENTO NEVES, estado civil solteiro, profissão gerente 
de montagem, nascido em Jequié, BA no dia (12/05/1997), residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Erivelto Ramos Neves e de Rosemary Nas-
cimento Neves. A pretendente: THAIS RODRIGUES CUEBAS HERNANDES, estado 
civil solteira, profissão assistente de exportação, nascida em São Paulo, SP no dia 
(19/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Jose 
Cuebas Hernandes e de Rosanea Maria Rodrigues Hernandes.

O pretendente: CLEITON MARCIO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cabeleireiro, nascido em Guarulhos, SP no dia (29/04/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Francisco da Silva e de Claudete Vieira Fraga. 
A pretendente: FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
supervisora de operações, nascida em São Paulo, SP no dia (16/07/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Vieira dos Santos e de 
Nadyr Salles dos Santos.

O pretendente: ÁTILAS RAMOS FELIX, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Garanhuns, PE no dia (10/01/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Cícero Felix e de Joseilda Ramos Felix. A pretendente: DA-
NIELLE TATIANA BARBOSA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em Niterói, RJ no dia (27/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marco Antonio Barbosa e de Deuselina Fermino dos Santos.

O pretendente: REGINALDO CAMPANI PIRES BASTOS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP no dia (21/02/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Pires Bastos e de Maria Aparecida Campani Bastos. 
A pretendente: ALCIONE DA COSTA SILVA, estado civil divorciada, profissão costureira, 
nascida em Santa Luzia do Paruá, MA no dia (01/11/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Otavio Lopes da Silva e de Iracema de Jesus da Costa.

O pretendente: WAGNER DA SILVA PEDRO, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP no dia (26/06/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jorge Antonio Pedro e de Adelice da Silva Pedro. A pretendente: 
TAIS VALERIA DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia (12/04/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Domingos da Silva Santos e de Clotilde Vicente.

O pretendente: ADALTO DA SILVA TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia (29/08/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Alceu Teixeira e de Celia da Silva Teixeira. A pretendente: 
EVELLYN PAULA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão analista de RH, nascida 
em São Paulo, SP no dia (29/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Nobre da Silva e de Eunice Floriano da Silva.

O pretendente: CLAUDI MARTINS DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão progra-
mador, nascido em Guarulhos, SP no dia (07/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Martins de Freitas e de Inês Aparecida de Freitas. 
A pretendente: AURELINA DOS SANTOS VITAL DAS NEVES, estado civil solteira, 
profissão intérprete de libras, nascida em São Paulo, SP no dia (27/11/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lúcio Vital das Neves e de Elizete 
Maciel dos Santos Vital das Neves.

O pretendente: FÁBIO SALVIANO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia (08/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Rinaldo Bezerra da Costa e de Maria dos Prazeres Salviano da 
Costa. A pretendente: PALOMA STEPHANIE ALVES DE FARIAS, estado civil solteira, 
profissão telemarketing, nascida em São Paulo, SP no dia (13/09/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Paulo de Farias e de Elisangela 
Alves da Silva Farias.

O pretendente: FAGNE NASCIMENTO OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
estoquista, nascido em Petrolina, PE no dia (25/02/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves de Oliveira e de Raimunda do Nascimento. A 
pretendente: JÚLIA MARIA PANTALHONE ROCHA, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em São Paulo, SP no dia (08/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Daniel de Paula Rocha e de Arlete Pantalhone da Silva Rocha.

O pretendente: MAURICIO SANTOS FREIRE, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Itarantim, BA no dia (23/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Freire e de Marinez Pereira Santos. A pretendente: LETICIA 
SILVA FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão bancária, nascida em 
São Paulo, SP no dia (08/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Adão Ferreira de Souza e de Sandra Aparecida da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE LIMA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP no dia (29/12/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Davi Pereira e de Maria 
Raimunda Alves de Lima. A pretendente: RITA KAUANY NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia (24/04/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ivonice Jesus do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA SALES, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Milagres, BA no dia (30/11/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gina Pereira Sales. A pretendente: CLEONICE 
APARECIDA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Rio 
das Pedras, SP no dia (27/11/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Aurino Muniz Silva e de Estelina Clementina Silva.

O pretendente: LUCAS APARECIDO MACEDO DE SANTANA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP no dia (13/05/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Alfredo de Santana e de Mariza 
de Deus Macedo. A pretendente: DIANA DA SILVA PEREIRA MARCULINO, estado civil 
solteira, profissão cuidadora de crianças, nascida em São Paulo, SP no dia (05/12/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Pereira Marculino 
e de Sueli Maria da Silva.

O pretendente: KAWAN ALEXSANDER TARGINO PIRES, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de peixaria, nascido em Suzano, SP no dia (20/11/1998), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de André Alves Pires e de Beatriz Targino. A 
pretendente: STEPHANIE SOUSA CRUZ DE HOLANDA, estado civil solteira, profissão 
operadora de supermercado, nascida em São Paulo, SP no dia (26/12/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio Cruz de Holanda e 
de Ana Paula Ferreira Sousa.

O pretendente: LUIZ CARLOS BARBOSA MADUREIRA, estado civil solteiro, profissão 
manutencista, nascido em São Paulo, SP no dia (08/01/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Rodrigues Madureira e de Ivani Apare-
cida Barbosa. A pretendente: LILIANE DA SILVA SOUSA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Teixeira de Freitas, BA no dia (08/02/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lúcio Rodrigues de Sousa e de Marinalva Rocha 
da Silva Sousa.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo, SP no dia (11/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valci Antonio da Silva Junior e de Rosangela Alves 
da Silva. A pretendente: ALINE MARINHO ALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP no dia (02/12/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Antonio Alves e de Maria do Socorro da 
Silva Marinho Alves.
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

Renato Alves (*)
 
A internacionalização de 

negócios têm sido um cami-
nho buscado por empresas 
brasileiras para driblar as 
crises políticas e econômicas 
enfrentadas pelo país. 

Com a pandemia do novo 
Coronavírus e o ambiente 
empresarial desfavorável 
em que o Brasil se encontra, 
quem já estava pensando em 
explorar outros mercados, 
encontrou na quarentena 
e no isolamento social uma 
oportunidade para avaliar as 
áreas em que deseja atuar 
e o público-alvo que quer 
atingir, bem como questões 
culturais, regulatórias e 
jurídicas do território es-
trangeiro. 

Investir nos Estados Uni-
dos costuma garantir um 
destaque empresarial e 
profissional e a oportunidade 
de pavimentar novas con-
quistas e até mesmo o visto 
de residência permanente. 
Nesse momento, devemos 
estar atentos com o dólar, 
que chegou a patamares 
acima de R$ 5. Uma vez que a 
moeda estadunidense ganha 
maior liquidez em períodos 
de incertezas, a interna-
cionalização é uma opor-
tunidade para as pessoas 
ampliarem seus portfólios e 
manterem a economia ativa. 

Quando os empreendedo-
res colocam uma parte do 
seu patrimônio fora do seu 

país de origem, eles sabem 
que caso os seus ativos 
brasileiros percam valor, 
os rendimentos atrelados 
ao dólar irão valorizar, pois 
existe uma proteção cam-
bial em uma moeda forte. 
No entanto, nem tudo são 
flores e é preciso ter os pés 
no chão antes de tomar 
qualquer decisão. Como as 
alterações do dólar são im-
previsíveis, é necessário que 
os empreendedores tenham 
em mãos um excelente plano 
estratégico e uma reserva 
financeira para que o negócio 
se consolide de forma segura 
e objetiva. 

Para aqueles que almejam 
sair do Brasil e investir nos 
Estados Unidos, indico con-
tar com o auxílio de uma as-
sessoria especializada para 
ajudar nos aspectos legais 
e operacionais da atividade, 
bem como transmitir infor-
mações qualificadas e com 
respaldo, além de auxiliar 
no registro da marca, no tipo 
societário e até mesmo nas 
questões migratórias - trâmi-
tes que muitas vezes passam 
despercebidos durante a 
empolgação da viagem. 

Por isso, olhe para a crise 
com outras perspectivas e 
tenha coragem para fazer 
o que sonhou a vida toda. 
Boa sorte! 

(*) - É Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias.

O aperfeiçoamento das máquinas tornam as linhas de produção 
mais ágeis, competitivas e confiáveis.
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Uma pesquisa da agên-
cia Ernst & Young 
já comprovou que 

este movimento é certo: 
36% das empresas globais 
estão acelerando os planos 
de automatização após a 
pandemia.

Para o especialista brasi-
leiro em automação, Vagner 
Ortiz, Consultor de Vendas 
da Datec Soluções Indus-
triais, as empresas brasi-
leiras deverão seguir esta 
tendência, principalmente 
porque perceberam cada 
vez mais a importância de 
acompanhar o mercado em 
constante mudança.

“A indústria e seus pro-
cessos vêm sendo conti-
nuamente transformados e 
adaptados, de acordo com 
as necessidades de cada 
geração, onde as demandas 
humanas ditam o ritmo das 
mudanças e atualizações no 
ambiente fabril. 

Já passamos por três 
grandes revoluções in-
dustriais. Em meados dos 
anos 2000 deu-se início 
a 4º, que é a continuação 
do aperfeiçoamento das 
máquinas e que tornam as 
linhas de produção mais 
ágeis, competitivas e con-
fiáveis. Isso possibilita uma 

36% das empresas globais têm planos 
de automatização após pandemia

Conforme Richard Pak, professor da Universidade Clemson, em matéria publicada no New York Times, 
antes da pandemia as pessoas poderiam pensar que havia muita automação, mas após esse evento 
pensarão que tudo deve ser mais automatizado

tes equipamentos em 
ambiente fabril segue as 
tendências mundiais, onde 
a maior parte da robótica 
encontra-se instalada no 
ramo automotivo e metal 
mecânico. Tal fato amplia 
a necessidade de inclusão 
dessas tecnologias em 
outras áreas industriais 
brasileiras”, destaca o 
Gerente de Automação 
da Datec Soluções Indus-
triais, Emanuel Santette.

Ele acredita que a impor-
tância da incrementação 
da robótica e automação 
no ambiente industrial 
vai muito além dos ga-
nhos econômicos e de 
produtividade, ela é de 
suma relevância inclusive 
para atender aos aspectos 
humanos e sanitários. 
“Automação e robótica 
deve ser encarada não 
como inimigo do emprego 
e sim como uma aliada ao 
crescimento do negócio. 
Ela retira do operador os 
trabalhos de risco e insalu-
bres e possibilita a geração 
de atividades mais huma-
nas e complexas como de 
avaliação e planejamento”, 
explica Emanuel Santette.

Fonte e mais informações: 
(http://www.datec.ind.br/).

adequação mais eficiente 
das indústrias a demandas 
de seus clientes, bem como 
eleva o nível de exigência 
do mercado”, explica, ao 
informar que o cenário de 
crise fez com que as in-
dústrias reavaliassem seus 
investimentos. Passado 
este período, o centro do 
debate será como a indús-
tria reagirá pós-momento 
de estagnação.

“Países antes impactados 
e mais flexíveis já estão 
traçando planos para re-
tomar suas economias e, 
conseqüentemente, seus 
sistemas produtivos”. De 
acordo com a agência de 
classificação de riscos S&P, 

o mais provável é uma que-
da no PIB global de 2,4% 
em 2020, seguida de um 
crescimento de 5,9% em 
2021. O Brasil ocupa hoje 
a 18º posição no ranking 
de países mais robotizados, 
de acordo com relatório 
anual 2019 da Federação 
Internacional de Robótica 
(IFR). São 0,6% do total de 
robôs instalados no mundo, 
que conta com estoque de 
2.439.543 de unidades em 
operação.

“O atraso do Brasil de-
ve-se à baixa cultura em 
automação, falta de in-
centivos fiscais e à pouca 
quantidade de estudos 
na área. A alocação des-

Internacionalização 
é caminho para quem quer 

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

O pretendente: DEORGENES OLIVEIRA DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Paulino da Silva Irmão e de Maria das Dores de Oliveira 
Silva. O pretendente: JOSEDÁCIO DE LIMA ARAUJO, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarabira, PB, data-nascimento: 16/08/1977, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Ferreira de Araujo e de Maria Darci de Lima Araujo.

O pretendente: JOANDERSON BATISTA REIS, profissão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 23/10/1993, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Gildasio dos Santos Reis e de Dilza Batista Filha. A pre-
tendente: MAILANE MACEDO SANTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 14/09/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José da Cruz Santos Filho e de Claudimeire Santos Macedo.

O pretendente: DANIEL LOPES MOTA, profissão: operador de trem, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1997, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Eleazar Lopes Mota e de Joana Lourenço da Silva. A preten-
dente: ADRIANE SANTA ROSA BATISTA, profissão: técnica em edificações, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Manoel Santa Rosa Batista e de Lindaura Santa Rosa Batista.

O pretendente: PIERRE WITCHON LOLO, profissão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 03/12/1988, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Pierre Vilfrance Lolo e de Eliana Salomon. A pretendente: 
LUCKNA STEPHEN, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: República do 
Haiti, data-nascimento: 15/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Luc Stephen e de Rosette Pierre.

O pretendente: DEYVID DE SOUZA LIMA, profissão: padeiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1995, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Deusimar de Miranda Lima e de Maria Francisca de Souza Oliveira. A preten-
dente: FLÁVIA PEÇANHA DI DOMENICO, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/08/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Giovanni Di Domenico Filho e de Sônia Maria Peçanha Di Domenico.

O pretendente: BENEDITO DE SOUZA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Pirajui, SP, data-nascimento: 18/03/1964, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Mario de Souza e de Maria de Lourdes Roelas Souza. A pretendente: 
ANDRÉA APARECIDA DA SILVA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Layr Ferreira da Silva e de Aparecida Francina da Silva.

O pretendente: JOEL ARAÚJO SAMPAIO, profissão: instalador de acessorios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barbalha, CE, data-nascimento: 30/06/1996, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Evangelista Sampaio Araújo e de Maria Aparecida 
de Araújo. A pretendente: LETÍCIA DO CARMO SILVA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guaratinga, BA, data-nascimento: 01/09/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Lorival Delfino da Silva e de Maria Fátima do Carmo Silva.

O pretendente: CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO DIAS, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1990, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osmar de Almeida Dias e de Araci 
Gouveia do Nascimento Dias. A pretendente: GABRIELLE SIRQUEIRA DE LIMA, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Aparecido de Lima 
e de Cinthia Carla dos Santos.

O pretendente: EVERALDO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 01/06/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Everaldo Ferreira de Lima e de Ana Lúcia Ferreira 
de Lima. A pretendente: SHEILA PAULINO RIBEIRO, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1992, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Cosme Batista Ribeiro e de Magna Paulino Ribeiro.

O pretendente: IRANILTON DA CRUZ OLIVEIRA, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipecaetá, BA, data-nascimento: 26/04/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Moreira de Oliveira e de Maria da Cruz Oliveira. A pre-
tendente: NATALI CRISTINA BRAGA ROCHA, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Anderson de Souza Rocha e de Joelma Aparecida Braga Rocha.

O pretendente: FRANCIS OLUWASEUN IROKO, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Lagos - Nigeria, data-nascimento: 18/11/1987, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Joseph Iroko e de Abiodun Comfort Iroko. A pretendente: 
MARCELA DA SILVA PEREIRA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/09/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcelo Augusto Pereira e de Eliana da Silva.

O pretendente: ÉVERTON DE MATOS SILVA, profissão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves da Silva Filho e de Maria Lúcia 
de Matos Silva. A pretendente: SUEIDY CARINA DE PAULA CARVALHO, profissão: 
assistente fiscal, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jadiel de Jesus Carvalho 
e de Nilda Marly de Paula Carvalho.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, profissão: corretor de imóveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1970, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdevino Pereira Santos e de Maria 
Zilda Pereira Santos. A pretendente: CÁTIA DA SILVA MANCINI, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hilton Mancini e de Minervina da Silva Mancini.

O pretendente: PAULO CESAR DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 03/04/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Ramos da Silva e de Maria 
Andrade da Silva. A pretendente: ELAINE APARECIDA BARROS DA SILVA, profissão: 
auxiliar de rouparia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 16/03/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Guilherme Bor-
ges da Silva e de Ademir Barros da Silva.

O pretendente: JOSÉ DANILO ALCANTARA LOPES, profissão: coordenador de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Vargas Lopes e de Zilda Alcantara Lopes. 
A pretendente: RAYANNI BRAGA, profissão: assistente de RH, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Roberto dos Santos Braga e de Maria Goreti Mendes Braga.

O pretendente: JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO, profissão: cortador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Angela Maria da Conceição. A pretendente: DAMÁRIS DE 
LIMA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Rosemari Celestina de Lima Silva.

O pretendente: GABRIEL JESUS SOUZA, profissão: assessor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2000, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Evandro da Silva E Souza e de Necivalda Jesus da Sil-
va. A pretendente: MARIA SABRINA MARTINS COSTA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 19/07/2001, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de João da Costa Vieira e de Josefa Gilvete Martins Costa.

O pretendente: DEGIANE BORGES BRITTO DA SILVA, profissão: aux. de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edmar Borges da Silva e de Raimunda de Britto 
Ribeiro. A pretendente: EUNICE DA SILVA SOUZA, profissão: copeira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Francisco de Souza e de Odete Emidio da Silva Souza.

O pretendente: FABIANO APARECIDO CREPALDI, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mirandópolis, SP, data-nascimento: 14/01/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Darcy Crepaldi e de Maude de Souza Vieira. O preten-
dente: CLEITON DE CASTRO, profissão: maquiador, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1978, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de José Carlos de Castro e de Maria Lucia de Castro.

O pretendente: FELIPE FRANCO VASCONCELOS, profissão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Vasconcelos e de Meire Donizete 
Franco Vasconcelos. A pretendente: JOICE CARAÇA DAS DORES, profissão: técni-
ca em RH, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
09/03/1996, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Egberto Cruz das 
Dores e de Santina Maria Caraça das Dores.

O pretendente: RINALDO RUIVO DA SILVEIRA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1979, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Rodrigues da Silveira e de 
Soelia Aparecida Ruivo da Silveira. A pretendente: MIRIAM REGINA DA SILVA, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Mirandópolis, SP, data-nascimento: 
23/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Matias da Silva 
e de Domingas Aparecida da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE RIBEIRO MIRANDA, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Roberto Miranda e de Silmara Cristine Ribeiro Miranda. A preten-
dente: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, profissão: analista de dados, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Severino Rodrigues da Silva e de Antonia Rodrigues da Silva.

O pretendente: TIAGO CASTRO GOMES, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Vanildo Gomes e de Maria Auxiliadora Ferreira de 
Castro Gomes. A pretendente: GABRIELA CRISTINA GONÇALVES PEREIRA, pro-
fissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro Nunes Pereira e 
de Scheila Christina Gonçalves de Moraes Pereira.

O pretendente: JOSÉ WILSON DOS SANTOS E SILVA JÚNIOR, profissão: aj.geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arari, MA, data-nascimento: 30/12/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Wilson dos Santos e Silva e de Maria Luzi-
mar Bezerra e Silva. A pretendente: VITORIA LAIS MATOS SANTOS, profissão: técnica 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimen-
to: 05/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Vanderlei dos 
Santos e de Claudete Ferreira Matos.

O pretendente: DUARTE FERNANDES AZEVEDO, profissão: técnico especializado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Herminio de Azevedo e de Maria 
de Fatima Fernandes Azevedo. A pretendente: LILIANE DE OLIVEIRA VICENTE, pro-
fissão: auditora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maurilio Vicente e de 
Ivete de Oliveira Vicente.

O pretendente: MARCOS VINICIUS CARDOZO BALTAZAR, profissão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/11/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Baltazar e 
de Silvia Cardozo Raphael Baltazar. A pretendente: JESSICA GOMES DE SOUZA, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido Cordeiro 
de Souza e de Maria Gomes Martins de Souza.

O pretendente: MILTON DA SILVA LIMA, profissão: mecânico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São João do Oriente, MG, data-nascimento: 06/11/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião José de Lima e de Maria Moreira da Silva 
Lima. A pretendente: DANIELA AGUIAR BORGES LAZO, profissão: técnica de enfer-
magem do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Trujillos Dias Lazo 
e de Veralucia Aguiar Borges Lazo.

O pretendente: THIAGO MARTINS DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1993, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Cesar Nildo de Souza e de Wilma de Souza 
Martins. A pretendente: LENITA DE JESUS OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Igaratá, SP, data-nascimento: 06/08/1988, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Elízio Machado de Oliveira e de Rosa de Jesus 
Oliveira.

O pretendente: BRUNO SARAIVA BARBOSA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Ribamar de Sousa Barbosa e de Viviane 
do Socorro Saraiva. A pretendente: MICHELE ARAUJO MEDEIROS, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/04/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Diniz Medeiros e de Ilka 
dos Santos Araujo.

O pretendente: LUCIANO DE OLIVEIRA, profissão: professor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Sabino Augusto de Oliveira e de Ivanete Maria 
de Oliveira. A pretendente: MARLENE ALVES DA SILVA, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/07/1981, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista da Silva e de Izabel 
Josefa da Silva.

O pretendente: JOÃO ADILSON RODRIGUES, profissão: guarda civil metropolitano, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Rodrigues e de Dirce Ro-
drigues. A pretendente: ANGELA MARIA DOS SANTOS, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto Bispo dos Santos e de 
Maria Jose da Silva.

O pretendente: ALECSANDRO LEITE DO NASCIMENTO, profissão: guarda civil 
metropolitano, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 10/01/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio 
Carlos do Nascimento e de Alda Leite do Nascimento. A pretendente: PAULA 
AZEVEDO COUTO, profissão: guarda civil metropolina, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1982, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Adilson Azevedo Couto e de Maria Marliete 
Azevedo Couto.

O pretendente: EDUARDO CESAR ALBUQUERQUE, profissão: mecânico, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Albuquerque Filho e de Olga Maria Cesar 
Albuquerque. A pretendente: YOLANDA ANALUCHE JOAQUIM FERNANDES, profis-
são: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista Fernandes 
Junior e de Luzia Joaquim Loureiro.

O pretendente: MAURÍCIO DE ANDRADE CUNHA, profissão: plantonista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/12/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Expedito José da Cunha e de Marisa Maria 
de Andrade Cunha. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS FLORENCIO, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 06/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edinaldo Floren-
cio Souto e de Maria das Dores Silva dos Santos.

O pretendente: IGOR DOS SANTOS DIAS, profissão: auxiliar de rastreio, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Ferreira Dias Irmão e de Maria Elediva Ferreira 
Dias. A pretendente: MARIA EDUARDA DA SILVA GAMA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/06/2002, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciano Alves Gama e de Vanessa Conceição 
Mariana da Silva.

O pretendente: FELIPE NUNES SANTOS SANT'ANA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eronides Nunes Santos Sant'Ana e de Edna 
Dionizio de Souza Sant'Ana. A pretendente: LETICIA DE SOUZA AMARO, profissão: 
encarregada de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 16/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira 
Amaro e de Creusa Vitorio de Souza Amaro.

A pesquisa, realizada 
entre 1 e 14 de junho 
entre usuários cadas-

trados na plataforma consta-
tou que boa parte não se sente 
segura em voltar e teme não 
estar protegida o suficiente 
para evitar contágio. 

Os 1.261 respondentes 
foram divididos entre as ge-
rações millennial (nascidos 
entre a década de 80 e começo 
dos anos 2000), Geração X 
(nascidos no início de 1960 até 
o início dos anos 80) e Baby 
Boomers (nascidos entre 
os anos de 1946 e 1964). A 
confiança para voltar ao local 
físico de trabalho é divergente 
entre as gerações. A pesquisa 
concluiu que os millennials 
e baby boomers são os que 
mais se sentem obrigados a 
voltar ao escritório, num to-
tal de 16% em cada geração. 
Essa percepção muda para a 
Geração X (8%). 

Em contrapartida, ainda 
entre os millennials, um 
quarto (27%) alegou que já 
faz home office ou prefere fi-

Volta ao trabalho físico: 
você está preparado?

Com a reabertura parcial de atividades comerciais e empresariais sendo instituída em vários 
estados e municípios, o LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, foi entender como os 
profissionais se sentem

De acordo com o levan-
tamento realizado pelo 
GetNinjas, maior aplicativo 
de contratação de servi-
ços da América Latina, a 
demanda por serviços no 
Brasil cresceu 102% em 
junho, em comparação com 
o mesmo período de 2019. 
Apesar da pandemia ter 
impactado diretamente o 
setor de serviços, a deman-
da em todo o aplicativo tem 
sido crescente nos últimos 
meses. Em maio, a procura 
chegou a crescer 62%; em 
abril, 30%; e em março, 38%. 

Todos os registros são 
comparados com o mesmo 
mês do ano passado. O 
aplicativo registrou, ainda, 
que a média da procura 
por serviços no app entre 
os meses de março, abril, 
maio e junho, em relação 
ao mesmo período de 2019, 
subiu 58%. “Percebemos 
um reflexo da mudança de 
comportamento do consu-
midor e a necessidade de 
readaptação na busca por 
profissionais qualificados. 
Por isso, reestruturamos o 
modelo de negócios da pla-
taforma para ofertar muito 

mais serviços de forma 
100% remota”, comenta 
Eduardo L’Hotellier, fun-
dador e CEO do GetNinjas. 

Muito desse aumento é 
representado pela catego-
ria “Assistência Técnica”, 
que teve um aumento sig-
nificativo de 172% em ju-
nho, em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Os serviços mais solicita-
dos dessa categoria, são: 
conserto de notebook, 
videogame, lava-roupa, ge-
ladeira e freezer, televisão, 
celular e eletrodomésticos. 
A categoria “Reformas e 
Reparos” também vem 
apresentando um aumento 
significativo e chegou a 
crescer 20% na demanda 
em todo o Brasil, entre os 
dias 14 a 20 de junho, em 
comparação com os dias 8 
a 14 de março. 

Os serviços mais procu-
rados desta categoria, são: 
instalação de eletrônicos, 
marmoraria e granito, en-
genheiro, gesso e drywall, 
piscina, decorador, tape-
ceiro, pedreiro e arquiteto. 
Fonte e outras informações 
(www.getninjas.com.br).

Demanda por 
serviços cresceu 102% 

em junho

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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança 

ou ligue para
3106-4171

www.netjen.com.br

car em casa enquanto houver 
risco. As principais preocu-
pações sobre a retomada do 
local de trabalho físico dizem 
respeito à segurança. Os tra-
balhadores brasileiros que se 
sentem obrigados a voltar ao 
trabalho estão preocupados 
com a higienização do local 
e ao acesso a equipamentos 
de proteção. 

57% dos respondentes 
afirmam ainda que temem a 

descanso em espaços 
públicos; 

31% - grandes reuniões/encon-
tros para o trabalho; 

29% - trajeto para o trabalho.

O comportamento também 
difere de acordo com o ta-
manho da empresa onde se 
trabalha. 26% dos funcioná-
rios de pequenas empresas 
não se sentem seguros retor-
nando a um local de trabalho 
físico e, portanto, continuarão 
trabalhando remotamente 
por enquanto. Já 25% dos 
funcionários de empresas de 
pequeno porte mantiveram 
as atividades em local físico 
desde o início da pandemia, 
esse número cai para 24% 
em funcionários de grandes 
companhias. 

Entre os que se sentem obri-
gados a voltar, 29% são funcio-
nários de grandes empresas, 
15% estão em companhias de 
médio porte e outros 7% traba-
lham em pequenos negócios. 
Fonte e mais informações: 
(www.linkedin.com).

exposição a outras pessoas 
que não levam a sério as 
diretrizes e precauções de 
segurança. Entre os mille-
nials, essa preocupação é de 
67%, uma diferença de 10 
pontos percentuais. Também 
são preocupações do total de 
profissionais consultados: 
41% - áreas de trabalho pró-

ximas a outros colegas 
ou clientes; 

31% - áreas de alimentação ou 

Muitos não se sentem seguros em voltar e temem não estar 
protegidos o suficiente para evitar contágio.
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