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Na tentativa de identificar alternativas para retomada econômica e 
reduzir o impacto da crise que o Brasil e o mundo enfrentam, os analistas 
de mercado tentam encontrar caminhos que sejam menos "acidentados" 
e que possibilitem a retomada do crescimento com o menor impacto na 
estrutura social de cada país. Para isso, há quem defenda que o governo 
não deve agir como principal agente financiador e garantidor da estabi-
lidade social. E sim o mercado, que por meio de sua potencialidade de 
produção, deve identificar caminhos e alternativas para a retomada do 
crescimento econômico.   

Comércio Exterior como alternativa

Muitas franqueadoras vêm relatando a retomada da procura por suas 
franquias. Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas foram demitidas e 
buscam, agora, uma forma de atuação no mercado. Por outro lado, algumas 
redes criaram condições e atrativos especiais para seguir com a expansão 
apesar do contexto desafiador: reduziram taxas, ofereceram algum tipo de 
carência ou ampliaram o prazo para a abertura da unidade, entre outras 
medidas. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: as franqueadoras 
já adequaram sua Circular de Oferta de Franquia de acordo com a nova Lei 
de Franquia, válida desde 26 de março?   

Sua rede está preparada para a retomada
Muitas das empresas que estão retomando suas atividades se 

depa-ram com a necessidade de reduzir custos em setores que antes 
não recebiam tanta atenção. Uma pesquisa recente, realizada pelo 
Ibope Inteligência, revela que 89% das pessoas das classes A, B e 
C, com acesso à internet, mudaram seus hábitos financeiros desde 
que a crise por conta do novo Coronavírus começou. Essa é uma 
das adaptações ao “novo normal” em tempos de pandemia.   

Retomar os negócios gastando menos
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Negócios em Pauta

Garantia de Empréstimo
O Conselho Monetário Nacional regulamentou a MP que 

permite que um imóvel financiado possa ser usado como 
garantia de um novo empréstimo com o mesmo banco do 
ἀnanciamento inicial. Foi criada a possibilidade de ofere-
-cer um mesmo bem para garantir mais de uma operação 
de crédito (alienação fiduciária com compartilhamento 
do bem). Com isso, respeitado o valor total do bem, um 
mesmo imóvel poderá servir como garantia para mais de 
uma operação de crédito perante um credor.    Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Startup promove feira de contratações online

@A Gama Academy, escola de capacitação para profis-
-sionais e estudantes que desejam ingressar ou evoluir 

suas carreiras no mercado digital, promoverá uma Feira 
de Contratações 100% online para empresas que estão em 
busca de talentos nas áreas de desenvolvimento front--end, 
design, marketing digital e vendas. Os candidatos partici-
pantes foram selecionados e capacitados através do Gama 
Experience - programa intensivo de formação de profissionais 
para o mercado digital, que em sua 34ª edição, está formando 
mais de 100 pessoas. Na feira contamos com pelo menos 1 
aluno de cada estado do país, mas a grande maioria é de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. 
As inscrições para as empresas acontecem até 24 de julho. 
Mais informações no link: https://bit.ly/feira--gama-jul.    
Leia a coluna  completa na página 2
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O universo corporativo vem se 
reinventando progressivamente. 
Diante de tantas mudanças, que 
envolvem desde a inserção de 
conceitos tecnológicos a novos 
modelos de gestão, para que 
as empresas consigam alcançar 
seus objetivos, desenvolver 
estratégias que aumentem 
a eficiência operacional é 
indispensável.

Nesse sentido, antes de mais nada, o geren-
ciamento de projetos, que visa a aplicação 

de técnicas, conhecimentos e habilidades para 
executar processos de forma mais eficaz, é uma 
ação extremamente importante para que as 
empresas prosperem. Para se ter uma ideia, 
de acordo com dados do Instituto de Geren-
ciamento de Projetos (PMI), atualmente, 20% 
do PIB do mundo é investido na execução dos 
mais diversos tipos de projetos. 

Isso significa que 12 trilhões de dólares de 
toda a riqueza mundial são gastos com o esforço 
de melhorar, criar ou construir algo, por meio 
do planejamento. Diante deste cenário, como 
desenvolver e aprimorar, de maneira assertiva, 
este departamento tão necessário para uma 
empresa? A pergunta pode ser complexa, visto 
que cada instituição tem sua forma de operar. 
Entretanto, alguns fatores são determinantes 
para a construção de um projeto eficiente.

 
Definir as responsabilidades de cada profis-

sional é a primeira etapa de qualquer projeto. 
Além disso, é essencial estabelecer estratégias 
que contribuam para o planejamento de forma 
mais eficiente, como melhorar a comunicação 
entre as equipes, definir um cronograma e metas 
bem claras e gerenciar os riscos. Outros pontos 
são cruciais, tais quais:

 
•	 Definir	 indicadores	 de	 performance:	 os	

indicadores são importantes ferramentas 
de gestão. Utilizadas para orientar e avaliar 
performance de um time ou processo, essas 
métricas permitem a identificação de pontos 
como a aderência a prazos, desempenho e 
o impacto que as medidas tiveram no dia 
a dia do negócio. Deste modo, é possível 
garantir eficiência nos processos, identifi-

Por que aprimorar a área de projetos 
da sua empresa?
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cando a qualidade do trabalho ou eventuais 
problemas.

 
•	 Estabelecer	reuniões	periódicas	entre	as	equi-

pes: durante cada etapa de definição de um 
planejamento, é essencial realizar reuniões. É 
uma estratégia simples, mas que pode evitar 
possíveis problemas durante a operação, além 
de manter os times sempre alinhados.

 
•	 Adquira	uma	solução	de	gestão	de	projetos:	

um software de gestão de projetos oferece 
grandes impactos positivos nos processos 
gerenciais. Isso porque ele trabalhará arma-
zenando e conectando todas as informações 
sobre cada etapa, agregando metas, rotinas, 
estratégias, responsabilidades e indicadores 
em um único lugar.
  
Após definida todas as estratégias, é possível 

que as operações da empresa sejam realizadas 
de maneira mais assertiva, garantindo bons re-
sultados, reduzindo os custos e aumentando os 

lucros. Além do ganho de eficiência operacional, 
é possível destacar outros benefícios, como:

 
•	 Melhor	cumprimento	dos	prazos;

•	 Controle	sobre	o	ROI	(Retorno	sobre	Inves-
timentos);

•	 Aumento	de	produtividade;

•	 Tomada	de	decisões	mais	assertivas;

•	 Atendimento	ao	cliente	otimizado.
 
Por fim, é importante destacar que, para 

que a gestão de projetos seja bem definida, é 
necessário o apoio de todos os integrantes da 
empresa, visto que esse é um trabalho de mão 
dupla e necessita dos esforços em conjunto. 
O líder, por sua vez, deve gerir de forma res-
ponsável todos os projetos, a fim de atingir 
os objetivos estabelecidos antes do início de 
cada um. Além disso, é seu dever gerenciar 
as equipes, monitorar cada etapa e processo e 
manter o time empenhado em suas atividades.

 
Reforço o que essa tarefa é complexa e de-

manda muitos cuidados e colaboração de todos. 
No entanto, com toda certeza, o gerenciamento 
correto é essencial para o crescimento de sua 
empresa!

 
(Fonte: Luiz Gustavo Dias é Tech Partner na 

logithink (www.logithink.it).

Definir 
asresponsabilidades 
de cada 
profissionalé a 
primeira etapa de 
qualquer projeto.

MERCADO

COMO SERá O CENáRIO PóS-PANDEMIA?
    Leia na página 6

FuSõES E AQuISIçõES

Combate à covid-19
Pesquisadores da Rede Resso-

-nância Magnética Nuclear do Rio de 
Janeiro participam do consórcio in-
-ternacional Covid-19-NMR, sediado 
em Frankfurt, que busca desvendar 
a estrutura das proteínas do novo 
Coronavírus a fim de usá-la na tria-
-gem de drogas para tratamento da 
doença. O Brasil é o único país do 
Hemisfério Sul no consórcio, que 
reúne mais de 120 pesquisadores 
de 14 países. O grupo brasileiro 
é formado por pesquisadores da 
UFRJ, Fiocruz e Unesp.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/fusoes-e-aquisicoes-como-sera-o-cenario-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/planejamento-fiscal-e-tributario/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/comercio-exterior-como-alternativa-para-retomada-economica-pos-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/franquias-sua-rede-esta-preparada-para-retomar-a-expansao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-sustentaveis-para-retomar-os-negocios-gastando-menos/
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News@TI
Infobip lança chatbot com inteligência artificial

@A Infobip, empresa croata que opera uma das maiores plataformas 
de mensageria do mundo, lançou o Answers, solução de chatbot 

com inteligência artificial que pode ser usada em vários canais de 
mensageria, tais como WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Live 
Chat, SMS, e RCS. O Answers pode ser integrado a todos esses canais 
por meio de uma única plataforma. Os clientes podem escolher entre 
chatbots simples e conversacionais. Os chatbots simples respondem 
com base em palavras-chave e em regras preestabelecidas para faci-
litar a jornada do cliente. Já o chatbot conversacional usa inteligência 
artificial para interagir com o consumidor e aprender cada vez mais, 
por meio de machine learning.

Pandemia trouxe novos competidores 
para o e-commerce e exige novas 

ações para conquistar clientes

O comércio reabriu na maioria das 
capitais brasileiras, mas algumas 
mudanças de comportamento 

provocadas pela pandemia da Covid-19 
vieram para ficar. Dentre elas está o 
crescimento do uso de tecnologia para 
o consumo, para além do comércio 
eletrônico, que buscou soluções para 
atingir os públicos-alvo e garantir a 
satisfação do consumidor. 

“Nesses poucos meses de quarentena, 
houve um acirramento da disputa pelo 
consumidor on-line com o ingresso 
de novos players que antes operavam 
somente em lojas físicas. Ao mesmo 
tempo em que ocorreu uma readequa-
ção das verbas de marketing para o 
digital, muitos empresários ainda estão 
aprendendo como lidar com essa nova 
realidade”, afirma Thiago Cavalcante, 
sócio da Adaction, veículo de comuni-
cação especializado em ações de mídia 
digital e da Inflr, startup especializada 
em ações com influenciadores digitais 
que consegue atingir 100% dos segui-
dores, multissegmentar e direcionar as 
entregas dentro da audiência de cada 
influenciador.

Em meio ao processo de transfor-
mação digital em curso atualmente, 
podemos ver o movimento de compa-
nhias inteiras se reorganizando para 
preservar sua relevância no mercado. 
Empresas de variados portes e setores 
de atuação, todas estão atentas ao as-
sunto”, afirma Eduardo Peixoto, CEO 
do CESAR, um dos maiores centros de 
inovação tecnológica do país. “Para ser 
transformação de verdade, a inovação 
precisa produzir uma alteração na es-
trutura da organização. Isso implica em 
mudar a forma como ela se relaciona 
com seus clientes e com seus colabora-
dores, com seus parceiros de negócios”, 
pondera o especialista. 

Confira 5 tendências usadas para 
alavancar as vendas online neste novo 
cenário:

IA para conhecer o consumidor
Conhecer o perfil do consumidor é o 

primeiro passo para o sucesso online. 
Os dados disponíveis sobre como as 
pessoas navegam no site já podem tra-
zer alguns insights, o que só se tornou 
possível através do aperfeiçoamento 
dos robôs. Os algoritmos são capazes de 
analisar como ocorrem as navegações 
dentro da página para entender como 
os usuários se comportam e que cami-
nhos buscam fazendo a comparação 
deste momento de crise em relação 
aos períodos anteriores sem a crise. 
“Cerca de 5 mil variáveis, que vão da 
forma como a pessoa manuseia o mouse 
à velocidade da digitação, são anali-
sadas para que se encontre padrões 
de comportamentos”, diz o diretor da 
Neurotech, Rodrigo Cunha. 
Shoppings virtuais
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aprovação do valor do crédito, dura 
poucos minutos.

Influenciadores Digitais
Por meio de diversas campanhas de 

marketing realizadas nos primeiros 
meses deste ano, os chamados influen-
ciadores digitais conseguiram com-
provar o potencial de convencimento 
deste tipo de estratégia e passaram a 
atrair ainda mais a atenção. No Brasil, 
a startup Inflr desenvolveu a primeira 
plataforma que conecta anunciantes a 
influenciadores dentro de um market-
place. Nela, os anunciantes promovem 
seus produtos e serviços utilizando a 
influência dos ‘famosos’ junto a seus 
seguidores nas redes sociais. As marcas 
podem se comunicar com até 100% dos 
seguidores de cada influenciador, fazer 
campanhas de remarketing e inclusive 
multisegmentar essa entrega por idade, 
sexo, geolocalização, comportamento 
de compra etc.

Marketing de performance
Na disputa de mercado uma nova fer-

ramenta tem ganhado destaque: a mídia 
programática por performance. São 
plataformas digitais que lançam mão 
de Inteligência Artificial para revolu-
cionar o relacionamento com usuários. 
O desafio das instituições é interpretar 
milhões de dados coletados todos os 
dias, transformá-los em produtos e 
serviços relevantes e oferecer a solução 
na hora certa. Na mídia programática, 
a compra de anúncios é realizada via 
software, em uma espécie de leilão 
em tempo real, sem contato com os 
departamentos comerciais dos sites. 
Os dados gerados permitem anúncios 
muito segmentados, olhando perfil do 
usuário e o seu momento na jornada de 
compra. “É preciso oferecer um leque 
de opções tão variadas quanto são as 
preferências de cada um. É isso o que 
as plataformas digitais proporcionam”, 
diz Cavalcante.

Algoritmos para mapear comportamento nos sites, uso agressivo de marketplaces, robôs de avaliação de 
crédito e até influenciadores digitais são o ‘novo normal’ do setor

OpiniãO
A síndrome de Peter Pan 
na disfunção tributária

A economia brasileira 
está sofrendo muito 
mais do que as de 
numerosas nações 
com a pandemia 
da Covid-19 porque 
apresenta problemas 
crônicos, jamais 
enfrentados e sanados. 

Um deles, que afeta 
diretamente a com-
petitividade, pro-

dutividade, investimentos, 
expansão dos negócios e 
geração de empregos, é o 
sistema tributário do país, 
sabidamente o pior do mun-
do. Trata-se de um conjunto 
disfuncional de impostos e 
taxas exagerados e super-
postos, normas confusas 
e fator de intermináveis 
demandas jurídicas entre 
contribuintes e o fisco. 

Tal modelo é um dos 
principais responsáveis pelo 
"custo Brasil", que agrega 
R$ 1,5 trilhão ao ano, o 
equivalente a 22% de nosso 
PIB, ao gasto das empresas 
nacionais para produzir, na 
comparação com a média 
das nações integrantes da 
OCDE. Esta imensa desvan-
tagem no contexto global, 
demonstrada em estudo do 
Boston Consulting Group, 
a pedido do Ministério da 
Economia, corrobora a 
premência de um sistema 
tributário simples, de fá-
cil entendimento, menos 
oneroso à sociedade e não 
propenso a ambiguidades e 
interpretações subjetivas. 

Ou seja, não é mais plausí-
vel adiar a reforma tributá-
ria, reivindicada há mais de 
30 anos. No presente mode-
lo, muitas empresas acabam 
optando por permanecer 
em regimes fiscais como o 
Simples, unicamente para 
evitar a tortura burocrática 
do labirinto indecifrável de 
impostos e taxas. Não é rara 
a abertura de novos negó-
cios apenas para incorporar 
outras atividades que pode-
riam ser feitas na própria 
empresa com ganhos de 
escala e de escopo. 

Obviamente, a fragmenta-
ção dos negócios dispersa 
esforços, pressiona custos e 
reduz produtividade e com-
petitividade. É inadmissível 
que o país incuta em seus 
empreendedores a síndro-
me de Peter Pan, o menino 
que não queria crescer, da 
obra clássica do escritor e 
dramaturgo britânico James 
Matthew Barrie. 

As pequenas e microem-
presas, de gigantesca im-
portância para a economia 
brasileira, não podem con-
tinuar sendo estimuladas a 
manter seu porte por mero 
temor a um sistema tribu-

tário hostil, que também 
fomenta a informalidade 
e um nocivo antagonismo 
entre o fisco e os setores 
produtivos. Ao contrário 
do que se observa, o mo-
delo de impostos deveria 
ser indutor do crescimento 
empresarial. 

Estudo apresentado em 
junho último, durante reu-
nião na sede do Conselho 
Regional de Economia SP, 
reitera o significado dos 
negócios de menor porte, 
mas também demonstra a 
relevância de sua desejada 
expansão para a multiplica-
ção de postos de trabalho: as 
micro representam 19% das 
nossas empresas e geram 
2,5 milhões de empregos; 
as pequenas são 71% e 
empregam 13,5 milhões de 
pessoas; 10% são médias, 
nas quais trabalham 14,5 
milhões de brasileiros; as 
grandes são 0,1% do total 
e mantêm sete milhões de 
trabalhadores. 

Um sistema tributário que 
incentivasse investimentos 
e um círculo virtuoso de 
criação e expansão dos 
negócios certamente con-
tribuiria para turbinar o 
crescimento econômico do 
Brasil, que foi de apenas 
2,3% ao ano nas últimas 
três décadas, ante 2,9% da 
média global e 5% dos emer-
gentes (Banco Mundial). 

A defasagem em relação 
ao mundo é mais acentua-
da no âmbito da indústria, 
cuja participação no PIB 
nacional caiu, entre 1970 
e 2017, de 21,4% para 
12,6%. No mesmo período, 
o setor subiu de 15,7% para 
17,3% na composição do 
PIB planetário. A perda de 
competitividade sistêmica 
do Brasil tem um preço 
muito alto para a população, 
exacerbado na presente 
pandemia, pois causa de-
semprego, desigualdade 
social e precariedade dos 
serviços públicos de saú-
de, educação e segurança, 
prioridades fundamentais 
à qualidade da vida e ao 
desenvolvimento. 

Se, há mais de 30 anos, 
já precisávamos muito de 
uma reforma tributária 
eficaz e alinhada aos me-
lhores modelos globais, 
agora a medida, inclusive 
incorporando a tendência 
digital da economia, é de 
extrema urgência. Afinal, 
sua realização será fator 
decisivo para enfrentarmos 
com êxito os desafios dos 
difíceis anos vindouros, nos 
quais teremos de recuperar 
o tempo perdido e os danos 
gravíssimos causados pela 
Covid-19. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*) 

Os marketplaces entraram nas prefe-
rências dos brasileiros. De acordo com 
pesquisa da PwC e UPS, realizada em 
2020, no Brasil, 95% dos consumido-
res que realizam suas compras dentro 
do ambiente virtual fazem isso por 
meio de um marketplace e 44% deles 
afirmaram que farão mais aquisições 
nessas plataformas dentro de um ano. 
“Nestes últimos meses marcados pelo 
isolamento social, houve o aumento da 
procura de fornecedores por ofertar 
seus produtos em marketplaces por 
conta do relativo baixo custo e alta 
efetividade. Construir uma estrutura 
nova e consolidá-la é algo oneroso, 
não só a parte de desenvolvimento, 
operação e logística, como também os 
investimentos em aquisições de usuá-
rios”, explica Marcelo Nicolau, sócio da 
Play Studio, consultoria de Inovação e 
venture building.

Robô do crédito
Os primeiros dias do isolamento 

social para combater a pandemia 
da Covid-19 praticamente zeraram 
a concessão de crédito de muitos 
varejistas. O distanciamento social 
demonstrou a necessidade de rein-
venção do atendimento. Sem poder 
ir às lojas para fazer suas compras 
ou quitar seus carnês, os clientes 
também ficaram sem ter como soli-
citar crédito. Para fazer com que a 
demanda e a oferta pudessem voltar 
a se encontrar, empresas do setor 
varejista recorreram à inteligência 
artificial. A Neurotech plugou o seu 
sistema de análise de crédito a bots 
de WhatsApp que coletam informa-
ções necessárias, em uma simples 
conversa pelo aplicativo, para que o 
consumidor possa obter seu cartão da 
loja. Os robôs entrevistam o cliente, 
solicitam os documentos necessá-
rios, fazem a captura dos dados e 
os submetem ao sistema de análise. 
Todo o processo, do pedido inicial à 

Freepik

ACSP promove palestra virtual sobre economia brasileira 
pós-pandemia com ex-presidente do Cade e da Sabesp
O Conselho de Câmaras Inter-

nacionais de Comércio (CCIC) da 
Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) realiza amanhã (23), às 11 
horas, palestra virtual para discutir "A 
Economia Brasileira Pós-Pandemia". 
O encontro terá a presença do presi-
dente da ACSP, Alfredo Cotait Neto, 
e do professor da FGV, ex-presidente 
do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), além de ex-secretário 
de acompanhamento econômico 
e adjunto da secretaria de política 

econômica do Ministério da Fazenda, 
Gesner Oliveira.

“Queremos discutir os possíveis ce-
nários para o que vem por aí, no mundo 
após o Coronovírus. A consciência 
para a sustentabilidade, o meio am-
biente e a segurança sanitária deverão 
prevalecer na vida dos consumidores, 
empresários e governantes a partir de 
agora, e nesse futuro que já está logo 
ali, diante de nossos olhos”, diz Michel 
Alaby, coordenador-geral do CCIC. .

O evento terá a participação das 

câmaras de comércio e consulados 
baseados na cidade de São Paulo e 
também de autoridades governamen-
tais na política internacional do estado, 
como a embaixadora Irene Vida Gala, 
do Escritório de Representação em 
São Paulo do Ministério das Rela-
ções Exteriores (ERESP/MRE), e o 
secretário de relações internacionais 
do Governo do Estado de São Paulo, 
Julio Serson.

Webinar via ZOOM: confirmar pre-
sença através dos e-mails para receber 
o link de acesso: czbarbosa@acsp.com.
br | fpchagas@acsp.com.br
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foi tomada devido às incertezas sobre a realização de eventos de 
grande porte no cenário atual e também para preservar a segurança 
e saúde dos expositores, colaboradores e do público do setor. É o 
maior encontro de empresas das indústrias de construção modular, 
containers marítimos, módulos habitáveis, steel e wood frame, cross 
laminated timber (CLT) e demais sistemas construtivos feitos fora 
do canteiro de obras e de forma. Os detalhes sobre a edição de 2021 
serão informados em breve.

E - Acesso à Tecnologia 
Já estão abertas as inscrições para o “DNA Sebraetec”, evento online 
e gratuito que vai debater o acesso à tecnologia e inovação para pe-
quenas empresas na era digital. Iniciativa do Sebrae que oferece uma 
rede de prestadores de serviços tecnológicos para as micro e pequenas 
empresas em todo o país. A programação acontece no próximo dia 29 
e as inscrições podem ser feitas em: (sympla.com.br/dna-sebraetec-
--consultores-em-inovacao-na-era-digital__902846). Serão realizadas 
palestras e debates, com oito painéis temáticos que vão abordar di-
versos temas, entre eles a importância dos serviços tecnológicos para 
superação da crise.  

F - Bolsas de Estudo
A State Universty of New York oferece bolsas de estudo para seus cursos 
de 3 semanas, em julho de 2021 ou janeiro de 2022, oferecidos nos campi 
de New Paltz e Albany. A oportunidade foi desenvolvida em parceria com 
a escola de negócios IBS Americas, responsável pelo processo seletivo e 
pela coordenação dos cursos. A bolsa é aplicável a 4 cursos: Marketing 
& Value Management, Competitive Project Management, Corporate 
Financial Management e Strategic Thinking. Mais informações: (https://
suny.ibs-americas.com/). É possível contatar a equipe pelo e-mail (info@
ibs-americas.com).  

G - Cestas X Viagens
A agência Estação Férias Viagens e Turismo viu na retomada dos ne-
gócios uma oportunidade para ajudar o próximo. O projeto solidário 
“Rota de Boas Ações” consiste na doação de uma cesta de alimentos 
a instituições e comunidades carentes a cada compra realizada, seja 
de pacotes, reserva de hotel, passagem de avião ou de cruzeiro, tanto 

A - Campanha de Vacinação 
Hoje (22), a Estação Santa Cruz do Metrô recebe, das 10h às 16h, a campanha 
de vacinação contra a gripe e sarampo. A vacina da Influenza, que previne 
a gripe, será direcionada para todas as faixas etárias, a partir de 6 meses. 
Já a Tríplice Viral, contra sarampo, rubéola e caxumba, deve imunizar a 
população com idade entre 1 a 3 anos e 15 a 49 anos, independentemente 
da situação vacinal. Para a imunização de bebês de 6 a 11 meses e crianças/
adolescentes entre 3 e 14 anos, a vacina será aplicada de acordo com a 
situação vacinal. Por isso, é importante apresentar a carteirinha de vaci-
nação para que o profissional de saúde avalie se é o caso de aplicar a dose. 

B - Urbanismo Social
Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em Urbanismo Social 
- Gestão Urbana, Políticas Públicas e Sociedade, novo curso do Insper. A 
iniciativa cria uma plataforma interdisciplinar para o aprendizado, pesquisa 
e inovação sobre as cidades, propondo a capacitação de profissionais aptos a 
trabalhar na qualificação dos territórios de vulnerabilidade social. Por meio 
do apoio do Itaú Cultural, serão concedidas bolsas de estudo integrais a 
estudantes de todo o Brasil, com possibilidade de participação de alunos sem 
a escolaridade mínima exigida, os quais receberão certificado de conclusão 
em curso de extensão. Inscrições e mais informações: (www.insper.edu.br).

C - Mediação e Arbitragem
Projeto iniciado em outubro de 2016, a Câmara Brasileira de Mediação e 
Arbitragem Empresarial, da Associação Comercial de São Paulo, tem aju-
dado diversos empresários a resolverem conflitos empresariais, sejam de 
natureza jurídica ou contratual, sem a necessidade de iniciar um processo 
na Justiça, propriamente dita, algo que costuma consumir tempo e dinheiro. 
É uma alternativa para pequenos, médios ou grandes empreendedores, na 
solução de conflitos, inclusive em disputas trabalhistas, por meio da me-
diação, e contando agora com audiências online, chegando a resolver 92% 
dos casos em até 30 dias. Saiba mais em: (https://acsp.com.br/servicos/s/
cbmae-camara-brasileira-de-mediacao-e-arbitragem-empresarial).

D - Construção Modular
Devido a pandemia, à Expo Container City, maior evento de Cons-
trução Offsite do país, foi adiada para junho de 2021. A decisão 

para destinos nacionais quanto internacionais. A entrega das cestas, 
com 20 itens da alimentação básica, visa atender às necessidades dos 
acolhidos pelo Projeto Alimento para Todos, promovido pelo Rotary 
Club de Barueri Alphaville na Comunidade Flamenguinho, localizada 
na cidade de Osasco. Se uma família de cinco pessoas for viajar, por 
exemplo, eles terão direito a doar cinco cestas básicas. Saiba mais em: 
(www.efviagens.com.br). 

H - Capacidade de Reinvenção 
No coração do Vale do Rio do Peixe, no Meio-Oeste de Santa Catarina, 
a cidade de Pinheiro Preto é referência em produção de vinhos da 
região. Próxima de completar 90 anos, a Vinhos Duelo harmoniza 
a longevidade com uma constante capacidade de reinvenção. A 
indústria familiar, fundada em 1932, diversificou seu portfólio ao 
se especializar na fabricação de coquetéis alcoólicos, elaborados 
a partir de destilados,  fermentados, sucos e extratos naturais, fa-
zendo com que  seus produtos ganhassem espaço no estado de São 
Paulo e chegassem até o Mercosul, concentrando 80% da demanda 
e enriquecendo uma trajetória que começou em um carro de boi e 
movida por um jovem com espírito empreendedor. Saiba mais em: 
(www.vinhosduelo.com.br). 

I - Mulheres Empreendedoras 
Pesquisa Global de Empreendedorismo realizada com 9.000 mulheres 
em 15 países, incluindo 500 brasileiras, constatou que a maioria delas 
(72%) quer abrir seus próprios negócios, sendo que 50% delas ainda não 
têm negócios e 22% têm um, mas gostariam de abrir outro. A principal 
motivação apontada para iniciar um negócio foi “se tornar minha própria 
chefe” (61%), percentual que foi um pouco maior no Brasil, com 63%. 
Os resultados também mostram que, globalmente, 43% das mulheres 
entrevistadas adiaram a ideia de ter filhos porque pensaram que isso 
afetaria negativamente sua carreira. Já por aqui, este número sobe para 
51%. A pesquisa foi encomendada pela Herbalife Nutrition, conduzida 
pela OnePoll entre março e abril deste ano.  

J - Contratação a Distância 
Para ajudar as empresas de pequeno porte que não têm um departa-
mento de RH, a Wyser acaba de laçar o e-book “Guia para otimizar os 
seus processos seletivos em tempos de Covid-19”. Gratuita, a publi-
cação reúne as mais importantes práticas que devem ser adotadas na 
hora de fazer uma seleção e contratação a distância. Aborda desde o 
cálculo que envolve a contratação de um profissional até os passos para 
atrair talentos e os passos para realizar uma entrevista com candidato, 
avaliando pontos importantes como competências técnicas (formação 
acadêmica, especialização, conhecimento) e comportamentais (valores, 
hábitos e atitudes). Pode ser acessado no link: (https://br.gigroup.com/
guia-para-otimizar-processos-seletivos).  

Equilíbrio em tempos 
de incerteza

Vivemos tempos 
de disruptura... 
agora para valer. 
Várias mudanças 
que há algum tempo 
já vinham sendo 
cogitadas viraram a 
nova realidade

E pode ser que isso não 
seja ruim (ruim é o 
motivo que nos levou 

a isso). Temos agora uma 
excelente oportunidade 
para pensar e implementar, 
da maneira que for possível, 
assuntos como home office, 
semana de 4 dias, vínculos 
de trabalho, equidade de 
responsabilidade na gestão 
das atividades domésticas 
e, agora mais do que nunca, 
uma equipe diversa, ágil 
e flexível que faz toda a 
diferença.

Em tempos de incerteza, 
o modelo antigo nos reme-
tia ao básico e os projetos 
mais sofisticados perdiam 
prioridade ficando para 
tempos melhores e mais 
estáveis. A novidade talvez 
seja que provavelmente 
não voltaremos iguais dessa 
experiência. 

Ela tem potencial para ser 
realmente transformadora 
e um sinal disso será como 
as empresas irão lidar com 
essa crise: ficar com o mo-
delo antigo e conhecido ou 
aproveitar para repensar 
seus times já considerando 
que a nova realidade pede 
inovação e flexibilidade. 
O que não acontece em 
times pouco diversos e 
mergulhados nos mesmos 
vieses inconscientes que 
nos trouxeram até aqui. 

Vamos ter que continu-
ar avançando em temas 
como o teto de vidro, o 
degrau quebrado, a busca 
de equidade de gênero 
na liderança, em nossos 
próprios comportamentos 
autosabotadores e agora, 
mais do que nunca, ad-
ministrando nossa saúde 
física e mental para dar 
conta de tudo isso. Não 
sabemos quanto tempo 
estaremos nessa realidade. 

Logo, cuidarmos de nós 
mesmas é fundamental 

para podermos, como líde-
res, também cuidarmos de 
nossos times, estarmos co-
nectadas com nossos pares 
e influenciar a organização 
na tomada de decisões 
nesse momento que requer 
razão e sensibilidade (di-
ferenciais femininos) em 
total sintonia. 

Em tempos de home of-
fice “obrigatório”, com os 
negócios mudando rapida-
mente devido à pandemia 
da Covid-19, o desafio agora 
é como acolher nosso time, 
apoiá-los com recursos 
tecnológicos e preparação 
em temas, como planeja-
mento, gerenciamento do 
tempo e delegação, além 
de desenvolver a distância 
as habilidades para o tele-
trabalho. 

Autoconfiança, foco, pla-
nejamento e uma boa dose 
de execução são compe-
tências que nos ajudarão 
em nossa atuação como 
líderes, mães, filhas de ido-
sos, companheiras, amigas 
etc. Nesse momento, nossa 
rede está bastante reduzi-
da o que é uma excelente 
oportunidade de nos livrar-
mos do perfeccionismo, um 
comportamento autosabo-
tador que desafia muitas de 
nós há algum tempo.

A medida em que a cul-
tura de trabalho se mistura 
com a vida pessoal, enquan-
to líderes aprendemos a 
olhar o outro por completo, 
entendendo suas angús-
tias, dificuldades e habili-
dades. O momento pede 
muita empatia. Percebem 
que pode abrir uma janela 
para tornar a liderança mais 
inclusiva?

A emergência do mo-
mento pode fazer um ca-
minho longo em busca de 
mudança de mindset, se 
tornar bem mais curto. A 
boa notícia é que algumas 
empresas já começam a dar 
os primeiros passos nesses 
tempos de incerteza e arris-
co dizer que terão sucesso 
num futuro próximo. 

Afinal, tudo é uma ques-
tão de timing e equilíbrio.

 
(*) - É Gerente de Desenvolvimento 

de Talentos e Diversidade da 
Consultoria LHH.

Mara Turolla (*)

O Indicador Movimento 
do Comércio, que acom-
panha o desempenho 

das vendas no varejo em todo 
o Brasil, avançou 12,6% em 
junho na comparação mensal 
dessazonalizada, de acordo com 
dados apurados pela Boa Vista. 
Na avaliação acumulada em 12 
meses, o indicador apresenta 
retração de 3,3%. No acumu-
lado do ano houve queda de 
8,5% contra o mesmo período 
do ano passado. Já em relação 
ao mesmo mês de 2019, o varejo 
recuou 5,5%.

Após o indicador registrar 
queda acentuada em abril, os 
resultados de maio e junho 
recuperam parte dessa perda 
e somam dois avanços mensais 
consecutivos, refletindo leve re-
ação do varejo com as medidas 
de estímulo aos empresários e 
consumidores no combate à 
crise provocada pela pandemia 
do novo Coronavírus. Ademais, 

Após o indicador registrar queda acentuada em abril, os 
resultados de maio e junho recuperam parte dessa perda.
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A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF), medida 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), acumu-
lou a quarta retração mensal 
consecutiva em julho (-4%), 
atingindo o menor nível 
desde o início da realização 
da pesquisa, em janeiro de 
2010 (66,1 pontos). No com-
parativo anual, o indicador 
também registrou o quarto 
recuo seguido (-26,4%). O 
índice está abaixo do nível 
de satisfação (100 pontos) 
desde abril de 2015.

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
“em um momento de con-
tenção da renda, aumenta-
se o risco de inadimplência 
das famílias”. “Esse efeito 
restringiu o mercado fi-
nanceiro”, chamando a 
atenção para a necessidade 
de medidas mais efetivas 
que deem fôlego tanto para 
as empresas como para os 
consumidores. Os dados 
relativos ao acesso ao crédi-
to corroboram sua análise. 
Além de mais uma queda 
mensal (-5,2%) – a terceira 
consecutiva –, o indicador 
apresentou recuo na base 
comparativa anual (-2,5%), 
o que não acontecia desde 
abril de 2017. O item fechou 
julho com 82,7 pontos, o me-

O consumo das famílias é 
precavido devido às incertezas 

econômicas e seus efeitos no 
longo prazo.
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Sancionada lei que 
permite retorno de 
sorteios na TV

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, com vetos, a lei que 
permite a recriação de sorteio 
de prêmios ao público em emis-
soras de televisão no país, que 
estavam proibidos desde o final 
dos anos 90. O texto  estabelece 
regras acerca da distribuição 
gratuita de prêmios mediante 
sorteio, vale-brinde, concurso 
ou operação assemelhada, 
realizada por concessionárias. 
Também autoriza a distribui-
ção de brindes por meio de 
concurso por organizações 
da sociedade civil da área de 
educação, saúde, cultura, as-
sistência social, entre outros.

Pela nova legislação, a dis-
tribuição de prêmios poderá 
ocorrer não só via telefone, mas 
por outros meios eletrônicos, 
como sites e aplicativos. Os 
sorteios não poderão ser feitos 
por bingos ou por operações 
de jogos de azar. Também fi-
caram proibidas a distribuição 
ou conversão dos prêmios em 
dinheiro. Os prêmios também 
não poderão ser distribuídos 
por organizações com inte-
resse político-partidário ou 
eleitorais.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, neste período de crise 
econômica, a lei representa 
uma alternativa importante 
para as emissoras de televisão 
aberta, uma vez que torna o 
mercado mais competitivo 
com impactos para a economia 
e geração de emprego (ABr).

Movimento do Comércio subiu 
12,6% em junho, diz Boa Vista

Dadas as adversidades provocadas pela chegada do novo vírus, espera-se que o movimento do 
comércio siga bastante fragilizado ao longo de 2020

alta de 39,7% em junho após 
já ter registrado alta de 34,9% 
no mês anterior, descontados 
os efeitos sazonais. Já nos 
dados sem ajuste sazonal, o 
segmento se aprofundou ain-
da mais no campo negativo e 
recuou 14,2% no acumulado 
12 meses.

A atividade de “Supermer-
cados, Alimentos e Bebidas” 
registrou variação de -1,1% no 
mês na série dessazonalizada. 
Na série sem ajuste, a variação 
acumulada em 12 meses foi de 
2,1% em relação ao ano ante-
rior. Já a categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” cresceu 
2,4% no mês, expurgados os 
efeitos sazonais. Nos dados acu-
mulados dos últimos 12 meses 
houve alta de 5,8%. Por fim, o 
segmento de “Combustíveis e 
Lubrificantes” apresentou re-
tração de 1,5% em junho.  

Fonte: (AI/boavistascpc.
com).

dadas as adversidades provoca-
das pela chegada do novo vírus, 
espera-se que o movimento do 
comércio siga bastante fragili-
zado ao longo de 2020. 

Portanto, apesar do aumen-
to na base mensal, melhores 

resultados ainda dependerão 
da flexibilização das medidas 
de isolamento e do desempe-
nho dos principais setores da 
atividade. Na análise mensal, 
o segmento de “Móveis e Ele-
trodomésticos” apresentou 

Intenção de consumo das famílias 
atinge o menor nível da história

no longo prazo”, destaca a 
economista da CNC respon-
sável pelo estudo, Catarina 
Carneiro da Silva.

Os indicadores referentes 
ao mercado de trabalho se-
guem mostrando um cenário 
desfavorável. A parcela de 
brasileiros que se sentem 
menos seguros com o seu 
emprego renovou o recorde 
do mês passado (32,6%) e 
atingiu, em julho, o nível mais 
elevado da série (33,7%). O 
subíndice Emprego Atual 
registrou seu quarto resul-
tado negativo seguido no 
comparativo mensal (-3,6%) 
e a maior retração da série 
na base comparativa anual 
(-26,2%), caindo, ainda, ao 
menor nível histórico (85,1 
pontos).

De acordo com Catarina 
Carneiro da Silva, os dados 
de julho da ICF reforçam que 
o mercado de trabalho foi 
significativamente afetado 
pela crise provocada pelo 
surto da Covid-19, refletindo 
um aumento dos níveis de 
desemprego no País. “Essa 
insatisfação com emprego 
e renda já está impactando 
as perspectivas em relação 
ao futuro profissional para 
os próximos seis meses”, 
afirma a economista da CNC 
(Gecom/CNC).

nor patamar desde novembro 
de 2018.

Com relação aos níveis de 
consumo, 62,6% das famílias 
consideraram que consumi-
ram menos em julho de 2020 
do que em igual período do 
ano passado – o maior per-
centual desde novembro de 
2016. O indicador foi o que 
apresentou a maior queda 
mensal (-6,8%), atingindo 
49,4 pontos – pior resultado 
também desde novembro de 
2016. Na comparação com 
julho de 2019, a variação foi 
de -30,2%. “Este resultado, 
o quinto negativo seguido, 
está ancorado em um com-
portamento de consumo 
mais precavido das famílias, 
em função das incertezas 
econômicas e seus efeitos 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: RICARDO DE CARVALHO SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdete Saturnino dos Santos e de 
Maria Auridéia de Carvalho Santos. A pretendente: KIMBERLY MENEZES MUNIZ DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(18/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Edson 
Muniz dos Santos e de Marileusa Menezes Silva dos Santos.

O pretendente: IGOR DA SILVA VITAL, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/01/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Querino Vital e de Ednalva da Silva Souza. A pretendente: ANGELA 
CAROLINE LUCINDO DE AQUINO, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro de Aquino e de Vanize Lucindo.

O pretendente: GEAN DE ALMEIDA COSTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo de Araujo Costa e de Claudia Maria 
de Almeida Costa. A pretendente: MAIANE GOMES DA SILVA TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/05/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Agostinho da Silva 
Teixeira e de Maroly Gomes Porfirio.

O pretendente: FELIPE SOARES DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profis-
são operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/2001), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio dos Santos Barbosa e de 
Cristiane Soares dos Santos Barbosa. A pretendente: BEATRIZ RAMOS CARDOSO, 
estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (04/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar 
dos Santos Cardoso e de Adriana Soares Ramos.

O pretendente: PHELIPE FERREIRA BITENCOURT ALVES, estado civil solteiro, profis-
são copeiro, nascido em Campo Grande, MS, no dia (29/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Bitencourt Alves e de Elaine Cristina Ferreira. 
A pretendente: TABATA DE JESUS MAURICIO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Romildo de Souza Mauricio e de Sirleide de Jesus Santos Mauricio.

O pretendente: ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profis-
são confeiteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Leandro dos Santos e de Marlene Alves dos 
Santos. A pretendente: JENIFER MIRANDA MARINHO, estado civil divorciada, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Guimarães Marinho e de Maria Celia Miranda.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão tecelão, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (15/01/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Maria de Lourdes Pereira. A pretendente: MARIA ISABEL DE SOUZA SILVA, 
estado civil solteira, profissão segurança, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson de Souza Silva 
e de Isabel Augusto da Silva.

O pretendente: NZUZI KONDE SEBASTIÃO, estado civil solteiro, profissão desenvol-
vedor de sistemas, nascido em República de Angola, no dia (07/03/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nsanza Sebastião e de Kondi Helena. 
A pretendente: DORA DINGANGA LONDE, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em República da Angola, no dia (16/01/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Silva Lema Londe e de Nádia Nzingula Dinganga.

O pretendente: DAVID EDSON NUNES BALERO, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Natalino Pereira Balero e de Aparecida de Fatima 
Nunes Balero. A pretendente: GABRIELA BARRETO MARQUES, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gil Helio Souza Marques e de Edneuza 
Barreto Lima Bastos.

O pretendente: BRUNO CARLOS RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profissão 
empilhador, nascido em Diadema, SP, no dia (07/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemir Silva e de Vania Silva. A pretendente: FLÁVIA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão agente comunitária de sáude, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato da Silva e de Eni Ferreira da Silva.

O pretendente: VAGNER HENRIQUE RAMOS BEZERRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1995), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Soares Bezerra e de Margarete 
Pereira Ramos Bezerra. A pretendente: CAROLINE PAULINO DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Giovanne 
Almeida do Nascimento e de Jaqueline Aparecida Paulino da Silva.

O pretendente: MICHAEL DOS SANTOS LANINI, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Mauá, SP, no dia (19/09/1993), residente e domiciliado em Ferraz de Vas-
concelos, SP, filho de Atair Lanini e de Duciene Maria dos Santos Lanini. A pretendente: 
THAMYRES VIANNA PIUTA, estado civil solteira, profissão assistente de recepção, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elson dos Santos Piuta e de Dinora Custodio Vianna dos Santos Piuta.

O pretendente: ANDERSON ALVES SOARES, estado civil viúvo, profissão autônomo, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/08/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aparecido Costa Soares e de Maria Aparecida Alves Soares. A pretendente: 
LUANA DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/02/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Vanilton Pereira Nascimento e de Angélica Maria dos Santos.

O pretendente: JAIRO JOSÉ SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Jair Silva e de Fátima Aparecida Ribeiro Silva. A pretendente: RENATA 
SOUSA DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (28/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mozart 
Antonio Ferreira da Costa e de Claumeir Aparecida de Sousa.

O pretendente: DIEGO ROBERTO FERRAZ DE SOUZA, estado civil divorciado, profis-
são representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Barros de Souza e 
de Leonice Leite Ferraz de Souza. A pretendente: GABRIELA NORONHA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Arujá, SP, no dia 
(26/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauri Pereira 
da Silva e de Selma Mendes de Noronha.

O pretendente: JAILSON DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Casa Nova, BA, no dia (16/03/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Miranda de Carvalho e de Irene Dias da Silva 
Carvalho. A pretendente: RONILDA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Guarulhos, SP, no dia (06/02/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Rezenildo Honorato da Silva e de Otacilia Ferreira da Silva.

O pretendente: MICHAEL SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Aracaju, SE, no dia (01/07/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Cicero de Santana e de Raquel Santos Santana. A preten-
dente: JÉSSICA LOANA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cristiano Alberto dos Santos e de Nilza Batista da Silva Gomides.

O pretendente: WILYAN VENICIUS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido em Esperança, PB, no dia (18/08/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Alves da Silva e de Edjane Rodrigues de 
Souza. A pretendente: STEFANNIE FALBO HIDALGO, estado civil solteira, profissão 
policial militar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Rodrigues Hidalgo Junior e de Palmira Falbo.

O pretendente: MATEUS TENSHI MINAKAWA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1997), residente e domiciliado em Suzano, SP, 
filho de Mario Tadashi Minakawa e de Solange Maria de Souza Minakawa. A pretendente: 
JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/06/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jovenilton Alves dos Santos e de Helena Dias de Oliveira.

O pretendente: RUBENS DOS SANTOS REIS, estado civil solteiro, profissão preparador 
automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Rabelo Reis e de Luciana dos Santos. A pretendente: 
ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Viviane Francisca de Oliveira.

A pretendente: ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
cozinheira, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (17/09/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues dos Santos e de Beatriz Vicente 
dos Santos. A pretendente: CRISTIANE APARECIDA PEREIRA, estado civil divorcia-
da, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1982), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eurides Pereira e de Tereza Jesus dos 
Santos Pereira.

O pretendente: MANOEL ANTONIO SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
aposentado, nascido em Ruy Barbosa, BA, no dia (12/12/1955), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Otilio Sousa Santos e de Bemvinda Sousa Santos. 
A pretendente: MADALENA DE JESÚS SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Itaetê, BA, no dia (29/02/1964), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Delicio Barbosa da Silva e de Silvina Maria de Jesús.

O pretendente: CELSO ANTONIO FILHO, estado civil solteiro, profissão aposentado, 
nascido em Marabá Paulista, SP, no dia (25/01/1954), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Antonio Filho e de Maria Aparecida Braga. A pretendente: 
MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Timbauba, 
PE, no dia (26/04/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Severino Belo da Silva e de Josefa Maria de Andrade.

O pretendente: DINELSON DE PAULA, estado civil divorciado, profissão gerente co-
mercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes de Paula. A pretendente: JAMILLE DE 
JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itabuna, BA, no dia 
(30/03/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sósthenes 
Oliveira Santos e de Maria Ivaní Barreto de Jesus.

O pretendente: UELINGTON GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cabista, nascido em Gravata, PE, no dia (22/06/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves da Silva e de Geraldina Rodrigues 
da Silva. A pretendente: KARINA ANTONIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Erenilda Antonia da Silva.

O pretendente: SAMUEL BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei Rodrigues da Silva e de Aparecida Barbosa da 
Silva. A pretendente: IRAMARA DA COSTA TORRES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elsio Manoel Torres e de Estelamar Monteiro da Costa Santos.

O pretendente: WALLACE BORGES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
analista de sistema, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1987), residente e domiciliado 
em Suzano, SP, filho de Filomeno Borges dos Santos e de Elizete da Silva. A pretendente: 
MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão analista de crédito e 
cobrança, nascida em Uauá, BA, no dia (12/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Olimpio Cardoso dos Santos e de Lucimar Cardoso de Oliveira.

O pretendente: WAGNER MARQUES VALENTE JUNIOR, estado civil divorciado, profis-
são ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1986), residente e domiciliado 
neste distito, São Paulo, SP, filho de Wagner Marques Valente e de Eliana Apolinario 
Valente. A pretendente: ANA PAULA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Almir Oliveira dos Santos e de Luciene Josefa da Silva.

O pretendente: LEANDRO FARLEY QUARESMA RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Quipapá, PE, no dia (14/10/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Rodrigues dos Santos e de Adeilda da Silva 
Quaresma. A pretendente: ELIUDE EVELLYN TAVARES FONTES, estado civil solteira, 
profissão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Rodrigues Fontes e de Eliude Tavares da Silva.

O pretendente: NOEL ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Saúde, BA, no dia (25/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Luiz de Souza e de Nivaldete Alves da Silva. A pretendente: JO-
SIANE FARIAS DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Jacobina, 
BA, no dia (02/11/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
João de Jesus e de Helenita Farias dos Santos.

O pretendente: RAFAEL SILVA RODRIGUES DA PAZ, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1983), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Carlos Rodrigues da Paz e de 
Ivanilde Rosa da Silva. A pretendente: FABIA FERREIRA SOARES DE MELO, estado civil 
viúva, profissão cozinheira, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (11/10/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Moreira Ferreira.

O pretendente: BRUNO MIRANDA DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profissão pin-
tor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdenor da Silva Sousa e de Maria Nilza Miranda Quinteiro. A 
pretendente: ARIANA DE OLIVEIRA BATISTA, estado civil solteira, profissão ajudante 
geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/12/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Cesar Batista e de Antonia Soraia Inacio de Oliveira.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS MONTEIRO COGO, estado civil solteiro, profissão 
marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Patricia Monteiro Cogo. A pretendente: CAMILA MENDES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente de call center, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Sergio Ribeiro dos Santos e de Rita de Cassia Mendes dos Santos.

O pretendente: MARCOS ROBERTO TRIGUEIRO MEDEIROS, estado civil solteiro, pro-
fissão controlador de acesso, nascido em Teixeiras, PB, no dia (07/01/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Medeiros Pereira e de Maria 
das Graças Trigueiro. A pretendente: ELIANE ALVES DAS VIRGENS, estado civil solteira, 
profissão cuidadora, nascida em Poá, SP, no dia (10/03/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Alves das Virgens.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO SALLINA CUSTODIO, profissão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/08/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Custodio de Souza e de Meire Aparecida 
Veiga Sallina. A pretendente: KESIA DE ARAUJO ALMEIDA, profissão: securitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vivaldo de Jesus Almeida e de 
Aldenice de Araujo Almeida Casamentos.

O pretendente: WILLIAM ANDERSON SANTOS SILVA, profissão: costureiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Josenildo Prudencio da Silva e de Deci Messias 
dos Santos. A pretendente: JULIANA ARAUJO DOS SANTOS SANTANA, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Francisco de 
Santana e de Eliana Araujo dos Santos.

O pretendente: EDSON SALES CARIRY, profissão: auxiliar de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Sinesio Cariry e de Josefa Sales de Santana Cariry. A 
pretendente: BARBARA DOS SANTOS EVARISTO, profissão: jornalista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Evaristo e de Leonice dos Santos Evaristo.

O pretendente: AMADEU NOGUEIRA CORREA, profissão: empilhador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amadeu Correa e de Vanda Nogueira. A 
pretendente: MAYARA DE SOUZA MELO, profissão: segurança, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Pedro de Souza Melo e de Geni Freire da Silva Souza Melo.

O pretendente: DENNYS COUTINHO DA SILVA, profissão: assistente dep.pessoal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jair dos Santos Silva e de Margarethe Ferreira 
Coutinho. A pretendente: ALINE SANTOS ALVES, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Domingos Alves e de Valdenice da Silva Santos.

O pretendente: JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Rio Largo, AL, data-nascimento: 12/04/1952, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Bernardo da Silva e de Maria Ventura 
da Silva. A pretendente: RUTI BERNARDINO DE FIGUEIRÊDO, profissão: prendas 
domésticas, estado civil: viúva, naturalidade: Uniflor, PR, data-nascimento: 25/04/1962, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Bernardino da Silva e de 
Carmosina Matilde da Silva.

O pretendente: JAIR DE CAMPOS DUDA, profissão: operador de caixa, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Dias Duda e de Maria Lúcia de Meira Campos. A pretendente: 
TAINA LEONEL ALVES BARBOSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Eronaldo Alves Barbosa e de Erivania Leonel de Brito.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MORAIS DE MELO FALCÃO FILHO, profissão: 
autômono, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/12/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Morais 
de Melo Falcão e de Solange Morais Falcão. A pretendente: MARÍLIA BATISTA 
SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José da 
Silva Santos e de Ana Lucia Batista.

O pretendente: ADALBERTO ALMEIDA SILVA, profissão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Distrito de Suçuarana, Município de Tanhaçu, BA, data-
nascimento: 24/08/1967, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carolino 
José da Silva e de Leorvergida Maria de Almeida. A pretendente: HELENITA VIANA DA 
SILVA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Capoeiras, PE, data-
nascimento: 04/04/1961, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel 
Inacio Sobrinho e de Josefa Viana da Silva.

O pretendente: LEONARDO SOUZA KUHN, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilmar Kuhn e de Janaina Souza Kuhn. A 
pretendente: BEATRIZ DA SILVA ROGERIO, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Rogerio Sobrinho e de Girlene Gonçalves 
da Silva Rogerio.

O pretendente: RAFAEL SOUZA DA CONCEIÇÃO, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitorino Freire, MA, data-nascimento: 24/10/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco da Conceição e de Maria 
da Conceição Leite Souza. A pretendente: CARLA CAROLINA TORRES COSTA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Vitorino Freire, 
MA, data-nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Carlos Alberto Freire Costa e de Sarilene de Araujo Torres.

O pretendente: FABRICIO LEONIDAS SILVA DE JESUS, profissão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/03/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir de Jesus e de 
Paula Fernanda da Silva. A pretendente: NAYARA ASSUNÇÃO DA SILVA, profissão: 
recuperadora de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/09/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benedito 
Aparecido da Silva e de Isabel de Jesus Assunção.

O pretendente: DIEGO TEIXEIRA DA SILVA, profissão: fiscal de transporte público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ronaldo Sinfronio da Silva e de 
Andréa Cristiane Teixeira da Silva. A pretendente: CARLA BEATRIZ MARTINS DOS 
SANTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jose Luiz dos Santos e de Maria Lima Martins dos Santos.

O pretendente: EDUARDO DO NASCIMENTO, profissão: aux. de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/2000, residente e 
domiciliado em Jundiaí, SP, filho de Jucileide Correia do Nascimento. A pretendente: 
MILENA MARIS ALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Valdeir Aparecido Alves e de Valeria Maris Costa Alves.

O pretendente: ROBINSON DA SILVA JUNIOR, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Robinson da Silva e de Rosana Moreira da Silva. 
A pretendente: HARUMY MARTINS TAMURA, profissão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Silvio Aparecido Tamura e de Marcia Martins Tamura.

O pretendente: JORGE WILSON CARDOSO BAPTISTA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Wilson Roberto Baptista e de Elisabete Cardozo Baptista. A 
pretendente: PRISCILA ROSA DE GODOY, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/07/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Paulo Marinho de Godoy e de Marilene Josefa Rufino de Godoy.

O pretendente: RODRIGO AZEVEDO MOREIRA, profissão: protético, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudiomar Vicente Moreira e de Rosa da 
Cruz Azevedo. A pretendente: KATHYE ELLEN SANTOS OLIVEIRA, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidnei Soares de 
Oliveira e de Cinthia Aparecida dos Santos.

O pretendente: FLAILTON LUIZ DE SANTANA, profissão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Coarací, BA, data-nascimento: 06/10/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Rosalvo Manoel de Santana e de Carmozina Luiz dos Santos. 
A pretendente: EDSIONE SANTOS DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 14/10/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de João Miguel da Silva e de Maria do Carmo Santos da Silva.

O pretendente: HENRIQUE CARVALHO DANIEL, profissão: analista de recursos humanos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Artur Nascimento Daniel e de Eliene Carvalho Costa. 
A pretendente: THAYNA DOS SANTOS SOUSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jairan Alves de Sousa e de Elisangela Batista dos Santos.

O pretendente: BRUNO DE SOUZA PAIVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/05/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alaides de Souza Paiva. A pretendente: FABIANA 
FERREIRA DA SILVA, profissão: aux. de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Do 
Ouro, BA, data-nascimento: 08/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jailton Gomes da Silva e de Mirtes Ferreira da Silva.

O pretendente: RAFAEL NASCIMENTO BORGES, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Juscelino Arruda Borges e de Alexsandra Nascimento Borges. 
A pretendente: MIRIAN GONÇALVES SOUZA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Souza e de Rosana Gonçalves da Costa Souza.

O pretendente: WELBERT FREIRE DE LIMA, profissão: técnico de segurança 
do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
27/10/1994, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Jose Freire de Lima e 
de Francisca Dantas de Lima. A pretendente: CAROLINE CARNEIRO DOS SANTOS, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Florenal 
Ferreira dos Santos e de Marcia Carneiro dos Santos.

O pretendente: HELIO COUTINHO ANTUNES, profissão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Helio Antunes Vilela e de Elenir 
Coutinho Antunes. A pretendente: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 20/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel 
Domingos da Silva e de Beneris da Silva Oliveira.

O pretendente: VINICÍUS APARECIDO ALVES DA SILVA PEREIRA, profissão: estoquista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Luiz Pereira e de Jacileide Alves da Silva 
Pereira. A pretendente: BIANCA COSTA GOMES, profissão: estagiária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Gomes e de Susana Maria Costa Gomes.

O pretendente: CICERO DE SOUZA DANTAS, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Dantas Filho e de Nair de Souza 
Dantas. A pretendente: LUANA SANTOS DO AMARAL, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Sampaio do Amaral e de Valdete Silva dos 
Santos do Amaral.

O pretendente: LEONARDO SEIJII CAMPOS TAKAMURA, profissão: advogado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Takao Takamura e de Ilma Campos. A 
pretendente: NATHALIA SILVA BASTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Adhemar Andrade Bastos e de Creusa da Silva Bastos.

O pretendente: DANILO SOUZA ALMEIDA, profissão: protético, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Alfeu da Silva Almeida e de Julinda Souza Almeida. A 
pretendente: TAMIRIS FERREIRA RODRIGUES, profissão: protética, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Manuel Belo Rodrigues e de Gislene 
Ferreira da Costa Belo Rodrigues.

O pretendente: SIRLEI TELES SILVA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 13/01/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Edilei Santos Silva e de Débora Ribeiro Teles. A pretendente: 
NATALIA LIMA BRAGA, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Aristides Braga e de Fernanda Andreia Gomes de Lima.

O pretendente: DANILO SOUZA COSTA, profissão: operador de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 05/02/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Adervaldo José da Costa e de Maria Rita de Jesus Souza. 
A pretendente: IVONEIDE PEREIRA DO AMARAL, profissão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: Distrito de Pimenteira, Município de Ilhéus, BA, data-nascimento: 
19/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Izaias Pereira do Amaral 
e de Edinalva Pereira de Santana.

O pretendente: KARELL LIMA COSTA, profissão: assistente fiscal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/0199, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel Carlos de Souza Costa e de Marcia Rodrigues de Lima. 
A pretendente: JOYCE BERTOLUCCI DINIZ, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Joaquim Alves Diniz e de Rosemary Bertolucci Diniz.

O pretendente: CLAUDIO MIRANDA DA COSTA, profissão: operador de máquina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 02/07/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Alves da Costa e de Maria 
Miranda da Costa. A pretendente: CRISTIANE KALBAITZ DE EURICO, profissão: 
vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Machado de Eurico 
e de Marcia Kalbaitz de Eurico.

O pretendente: FILIPE DE MIRANDA IGNACIO FERNANDES, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Anderson Carlos 
Fernandes e de Alexandra de Miranda Ignacio. A pretendente: ISABEL LEITE DE 
OLIVEIRA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Palmas, TO, data-nascimento: 18/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Francisco Alves de Oliveira e de Francisca Luisa Leite Torres.

O pretendente: MICHEL TRAJANO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Trajano da Silva e de Maria Aparecida Correia da Silva. A 
pretendente: JULIE LARISSA DE JESUS FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Alexandre de França Ferreira e de Elizabeth de Jesus Caldeira.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Americo Alexandre Pereira e de Maria 
Terezinha dos Santos. A pretendente: MARIA ANA CLEIDE MOREIRA, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Riacho de Santana, RN, data-nascimento: 
29/10/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Alves Moreira e de 
Vicencia Maria da Conceição.

O pretendente: JEFFERSON DE COUTO LIMA, profissão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose de Lima Pauferro Filho e de Maria Isabel 
de Couto Lima. A pretendente: WILLIANE ANGÉLICA DE SOUZA CAIRES, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 16/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido 
de Souza Caires e de Orani Solange de Souza Caires.

O pretendente: RAIMUNDO OLIVEIRA GUIMARÃES CARDOSO, profissão: cozinheiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Inhambupe, BA, data-nascimento: 09/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Edmundo Conceição Cardoso 
e de Lucia Oliveira Guimarães Cardoso. A pretendente: LUCIANA DE SOUZA GOMES, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Goiânia, 
GO, data-nascimento: 27/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Valdenisa de Souza Gomes.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para

Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária,
que se realizará no dia 31 de julho de 2020, às 11hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, 9º andar,
sala 908, Barra Funda, na cidade de São Paulo - SP, com a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2019; b) tomar as contas da Administração
referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores;
e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os
documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, ou por meio eletrônico (whatsapp) de empresa.
Giuliano Campolim Gabliotti - Diretor-Presidente.                                                                 (18, 21 e 22)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014100-53. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa 
Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Mello Sardinha, RG Nº 07903991, CPF Nº 
098.060.168-15, que Momentum  Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 18.596,87, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) 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. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 09/06/2020.  

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em A.G.O.E no dia 29/07/2020, às 11 hs, na Sede So-
cial, Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto 71, Sala 1 - Brooklin Paulista, SP/SP, CEP 
04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) AGO: 1) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 3) Eleição de Dire-
toria; II) AGE: 1) Alteração da política de representação da Companhia com a consequente alteração do 
Estatuto Social; 2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 21/07/2020. A Diretoria.(21, 22 e 23/07/2020)

Whitehouse Holding S/A
CNPJ nº 17.551.737/0001-03

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações Capital Reservas Resultado Ações
do patrimônio líquido social de Lucros do em Reserva Reserva

integralizado Retidos Exercício Tesouraria Legal Estatutária Total
Saldo em 31/12/2018  7.534,38  10.972,87  10.548,86  (4.990,00)  1.506,88  33.710,94  59.283,92
Lucro líquido do período  -  -  1.796,91  -  -  -  1.796,91
Constituições de Reservas  -  -  (10.021,41)  -  -  10.021,41  -
Constituição de Reserva Estatutária do exercício

de 2017 conforme AGO de 29/06/2018  -  (2.246,94)  -  -  -  2.246,94  -
Lucros Distribuidos  -  (1.972,56)  (527,44)  -  -  -  (2.500,00)
Saldo em 31/12/2019  7.534,38  6.753,37  1.796,91  (4.990,00)  1.506,88  45.979,29  58.580,83

Balanço Patrimonial/Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  54,49  3.099,93
 Disponível  54,49  3.099,93
Não-circulante  58.526,74  56.224,74
 Créditos com pessoas ligadas  2.931,42  2.893,60
 Investimentos  55.595,33  53.331,13

Total do ativo  58.581,23  59.324,66

Balanço patrimonial/Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  0,40  0,04
 Impostos e contribuições a recolher 0,40  0,04
Não-circulante  -  40,70
 Débitos com pessoas ligadas  -  40,70
Patrimônio líquido 58.580,83  59.283,91
 Capital social  7.534,38  7.534,38
 Reservas  49.249,53  41.200,67
 Resultado do Exercício  1.796,91  10.548,86
Total do passivo  58.581,23  59.324,66

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31.12.2019. Informamos que encontram-se na Sede da
Administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda à Diretoria com Notas Explicativas. A  Administração encontra-se à disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos julgados necessários. São Paulo, 20 de julho de 2020.

Demonstração do fluxo de caixa 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido antes das provisões

tributárias  1.796,91  10.548,86
(+/-) Ajustes p/ conciliar o resultado
com o valor das disponibilidades
(-)Ganho na equivalência patrimonial (2.264,19) (10.567,36)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Aumento / (Redução) nas contas a pagar 0,35  0,04
(+) Lucros Recebidos  -  4.169,65
(-) Lucros Distribuidos  (2.500,00)  (2.847,75)
(=) Caixa líquido das atividades

operacionais  (2.966,93)  1.303,43
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Créditos com pessoas ligadas  (37,81)  2.840,93
Débitos com pessoas ligadas  (40,70)  (1.047,75)
(=) Caixa líquido das atividadesde

financiamentos  (78,51)  1.793,18
(=) Aumento / redução líquido de

caixa  (3.045,44)  3.096,61
Caixa no início do período  3.099,93  3,32
Caixa no final do período  54,49  3.099,93
(=) Aumento / redução líquido de

caixa  (3.045,44)  3.096,61
Sylvio Wagih Abdalla Junior - Diretor Presidente

Roner Felipe do Rosario - Contador CRC 1SP133.455/O-1

Demonstração do resultado do exercício
31/12/2019 31/12/2018

(+) Receitas Operacionais  2.484,91  10.598,40
Receitas financeiras  60,60  0,07
Recebimento de Dividendos  160,11  30,98
Resultado da equivalência patrimonial  2.264,19  10.567,36

(-) Despesas Operacionais  (673,45)  (49,53)
Despesas gerais e administrativas  (672,40)  (48,55)
Despesas financeiras  (1,04)  (0,98)
(=) Resultado Bruto  1.811,46  10.548,87
Imposto de Renda/Contribuição Social  (14,54)  (0,01)
(=) Resultado líquido do exercício  1.796,91  10.548,86

Declaração de IRRPF 
entregue e processada

Agora é hora de pensar 
no planejamento fis-
cal e tributário para 

sua declaração do ano que 
vem, afinal de contas, um 
ano bem pensado evitará os 
riscos da malha fina e outras 
complicações com o “leão”. 
Você pode programar a 
renda financeira necessária 
para justificar suas aqui-
sições ou investimentos, 
programando a retirada de 
lucros isentos; melhorando 
a retirada do pró-labore, 
recolhendo mensalmente 
o carnê leão sobre recebi-
mentos de pessoas físicas. 
A renda também poderá 
ser proveniente de emprés-
timos ou recebimento de 
doações ou heranças.

Caso o contribuinte rece-
ba valores mensalmente de 
pessoas físicas, como: alu-
gueis, serviços profissionais 
prestados a particulares ou 
mesmo no recebimento de 
pensão, em montante que 
atinja o limite da Tabela 
Progressiva do Imposto de 
Renda (R$ 1.903,98 para 
este ano), fica obrigado a re-
colher o imposto incidente, 
até o final do mês seguinte 
ao do recebimento, através 
do “carnê-leão”. Caso não 
proceda o referido reco-
lhimento,  ficará sujeito a 
multas.

Se houve no ano corren-
te  venda de bens como 
imóveis, veículos, ações 
ou quotas, o contribuinte 
deve apurar se obteve ga-
nho/lucro na venda. Caso 
haja ganho de capital, 
deverá recolher o imposto 
apurado, com vencimento 
no mês seguinte ao do re-
cebimento.

O contribuinte que rece-
ber doação em espécie ou 
em bens em valor superior 
a  2.500 UFESP no ano (R$ 
66.325,00 em 2019), tam-
bém deverá pagar imposto, 
denominado ITCMD. A 
alíquota é de 4% no estado 
de São Paulo e o imposto 
deverá ser recolhido no 
mesmo dia em que ocorrer 
a doação.

Quando emprestar ou ob-
ter empréstimos de tercei-
ros, que não de instituições 

financeiras, o contribuinte 
deverá elaborar contrato 
de mútuo assinado entre as 
partes com firma reconheci-
da e guardar a transferência 
do valor via instituição 
financeira TED ou DOC, 
ou ainda cópia do cheque 
nominal com o registro do 
débito/crédito no extrato.

Profissionais autônomos 
que prestem serviços a 
pessoas físicas, além do 
recolhimento mensal de 
IR denominado carnê leão, 
devem fazer o recolhimen-
to do INSS mensalmente 
(limitado ao teto atual de, 
R$ 6.101, 60 (20% sob esse 
valor).

Em relação aos pagamen-
tos de Despesas Dedutíveis, 
nos gastos com a saúde, 
exigir o comprovante de 
pagamento do gasto (nota 
fiscal, recibo médico, etc.) 
em seu nome ou de seu 
dependente legal, inclusive 
com a anotação do seu CPF 
e o do profissional que lhe 
prestou o serviço.  Separar 
os valores dos gastos com 
plano de saúde de cada 
beneficiário. 

Ensino também é despesa 
dedutível. Solicitar às Insti-
tuições de Ensino (Escolas 
/ Ensino Superior / Gradu-
ação / Pós / Curso Técnico) 
– um resumo do que fora 
pago a título de mensalidade 
no referido ano.

Atualmente, a Receita Fe-
deral  possui vários meios de 
cruzamento de dados, além 
de convênios de comparti-
lhamento informações com 
outros entes governamen-
tais. Cada vez mais difícil 
omitir informações, sendo 
imprescindível o planeja-
mento, organização e con-
trole para evitar problemas, 
recolhendo os impostos 
por ventura devidos ao 
longo do ano, guardando os 
comprovantes necessários. 
Agindo com tal cautela, sua 
declaração ao fisco será a 
reprodução fidedigna de 
como foi seu ano no âmbito 
fiscal e tributário. Em caso 
de duvidas, consulte seu 
contador.

Eduardo Moisés

Planejamento fiscal 
e tributário

É a hora do profissional se reinventar 
e se apresentar para o mercado.
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É importante que o tra-
balhador agora reveja 
todas as realizações e 

trace um novo plano para con-
tinuar. Sabe-se que após uma 
demissão, o desempregado 
passa por três fases:
 1) Choque – Por que eu? 

O que eu fiz? Onde er-
rei? Me dediquei tanto 
é agora é isso? Como 
assim?

 2) Aceitação - Estou fora 
então devo procurar me 
preparar para este novo 
cenário.

 3) Ação – Vou me prepa-
rar e traçar uma nova 
estratégia.

Para Madalena Feliciano, 
gestora de carreira, “Perder 
o emprego não é um bicho 
de sete cabeças como muitos 
pensam. Esses momentos 
são necessários para que o 
trabalhador repense suas 

Confira como agir diante uma 
demissão neste momento

Mercado Eletrônico S.A.
CNPJ nº 00.117.351/0001-87

Demonstrações Financeiras  Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço patrimonial                      Individual                   Consolidado
Ativo           2019          2018           2019           2018
Circulante 23.595.210 28.086.953 33.076.763 36.235.779
Caixa e equivalentes
  de caixa 416.760 684.961 1.837.745 1.028.896
Aplicação Financeira 15.015.589 20.817.219 21.397.578 25.947.185
Contas a receber
  de clientes 11.553.210 12.364.581 15.317.698 14.643.198
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos (6.453.858) (6.390.139) (6.817.845) (6.686.605)
Adiantamentos 503.948 167.901 532.358 496.236
Impostos e contribuições
  a recuperar 382.079 1.039 734.414 336.471
Empréstimos
  a Funcionários 30.308 - 30.308 -
Mutuos a Receber de
  Partes Relacionadas 2.127.500 - -
Despesas pagas
  antecipadamente 19.674 441.391 44.507 470.398
Não circulante
Realizável a longo prazo 478.389 448.599 506.299 461.796
Deposito caução-Aluguel 340.211 332.494 340.211 332.494
Depósito Judicial
  - Trabalhista 138.178 116.105 138.178 116.105
Outras contas a receber - - 27.910 13.197
Permanente 22.414.048 14.275.978 15.020.056 7.188.863
Investimentos 8.062.873 7.239.489 - -
Imobilizado 8.192.885 3.097.844 8.318.804 3.219.294
Imobilizado 13.298.852 6.797.940 15.709.984 9.147.004
Depreciações
  acumuladas (5.105.967) (3.700.096) (7.391.180) (5.927.710)
Intangível 6.158.290 3.938.645 6.701.252 3.969.569
Intangível 22.243.565 18.025.591 71.361.387 65.715.236
Amortizações
  acumuladas (16.085.275)(14.086.946) (64.660.135) (61.745.667)
Total do ativo 46.487.647 42.811.530 48.603.118 43.886.438

Demonstrações dos fluxos de caixa Individual               Consolidado
Atividades operacionais         2019         2018         2019         2018
Lucro/Prejuízo
  líquido do exercício 228.439 626.136 228.439 626.136
Ajustes ao Prejuízo líquido 4.133.065 3.906.793 4.622.527 3.798.562
Provisão para
  devedores duvidosos 515.467 1.931.634 574.722 1.913.422
Depreciações e
  amortizações 3.404.200 2.487.079 3.478.199 2.554.668
Equivalência patrimonial (356.443) (71.931) - -
Baixa de imobilizados
  e intangíveis 67.701 246.745 67.701 246.745
Provisões (101.081) 195.773 (101.316) (33.766)
Juros de Arrendamento Operacional
  pela aplicação CPC 06 R2 247.129 247.129
Ajustes de exercícios
  anteriores 356.092 (882.507) 356.092 (882.507)
Variação em ativos operacionais
  - (Aumento)/diminuição 5.805.785 (8.664.007) 3.395.022 (9.644.975)
Aplicação financeira 5.801.630 (9.045.387) 4.549.607 (9.453.092)
Clientes 359.623 (3.189.944) (1.080.199) (3.471.485)
Adiantamentos (336.047) (17.037) (29.352) (319.953)
Impostos e contribuições
  a recuperar (381.040) 3.736.029 (396.986) 3.743.247
Despesas pagas
  antecipadamente 421.717 (176.744) 426.491 (172.687)
Depósito caução de aluguel (7.717) 47.474 (7.717) 47.474
Depósito judicial (22.073) (18.398) (22.073) (18.398)
Outros Créditos (30.308) - (44.749) (81)
Variação em passivos operacionais
  - Aumento/(diminuição) (2.745.769) 5.132.042 (1.682.611) 5.661.451

Demonstrações dos              Individual          Consolidado
  resultados abrangentes      2019      2018      2019      2018
Lucro líquido do exercício 228.439 626.136 228.439 626.136
Variação Cambial 61.507 210.805 61.507 210.805
Total do resultado abrangente 61.507 210.805 61.507 210.805
Total do resultado abrangente do período atribuível
  aos acionistas da Companhia 289.946 836.941 289.946 836.941

Balanço patrimonial                     Individual                  Consolidado
Passivo          2019          2018          2019          2018
Circulante 10.158.677 11.753.072 12.274.148 12.827.980
Financiamentos obtidos 479.903 593.163 435.741 593.163
Fornecedores 897.019 714.209 1.025.189 786.375
Comissões a pagar 2.989.084 3.760.761 2.989.084 3.760.761
Obrigações sociais 411.640 2.071.995 428.452 2.072.642
Obrigações fiscais 1.052.006 997.811 1.847.943 1.283.470
Arrendamento a Pagar 714.542 - 714.542 -
Obrigações diversas 1.195.429 1.145.946 1.735.193 1.566.409
Provisões 1.787.900 1.838.033 1.790.762 1.841.131
Dividendos a pagar 631.154 631.154 631.154 631.154
Outras obrigações - - 676.088 292.875
Não circulante 10.738.004 6.113.530 10.738.004 6.113.530
Arrendamento a Pagar 4.878.359 - 4.878.359 -
Provisão para
  Contigências 1.676.421 1.727.369 1.676.421 1.727.369
Projetos em Andamento - 137.588 - 137.588
Receitas Futuras 3.064.653 2.570.932 3.064.653 2.570.932
Financiamentos obtidos 1.118.571 1.677.641 1.118.571 1.677.641
Patrimônio líquido 25.590.966 24.944.928 25.590.966 24.944.928
Capital realizado 25.232.336 25.232.336 25.232.336 25.232.336
Reserva legal 492.170 492.170 492.170 492.170
Prejuízos Acumulados (1.691.584) (1.393.608) (1.691.584) (1.393.608)
Ajuste na aplicação inicial do CPC 47IFRS 15,
   líquido de impostos - (882.507) - (882.507)
Ajustes de avaliação
  patrimonial 1.558.044 1.496.537 1.558.044 1.496.537
Total do passivo e
  patrimônio líquido 46.487.647 42.811.530 48.603.118 43.886.438

Demonstrações do                     Individual                  Consolidado
 resultado dos exercícios 2019           2018           2019           2018
Receita líquida 47.450.090 45.673.006 53.785.038 49.708.396
Custo dos
  serviços prestados (22.889.237)(18.059.340)(25.663.306) (19.909.560)
Custo dos serviços (22.889.237)(18.059.340)(25.663.306) (19.909.560)
Lucro bruto 24.560.853 27.613.666 28.121.732 29.798.836
Receitas (despesas)
  operacionais (24.702.857)(24.009.603)(27.793.049) (26.036.055)
Provisão para
  devedores duvidosos (515.467) (1.931.634) (574.722) (1.913.422)
Comerciais (8.591.696) (7.999.895) (8.669.249) (7.999.895)
Gerais e administrativas (16.513.187)(14.362.164)(19.422.357) (16.690.436)
Financeiras líquidas 583.348 548.674 874.919 845.840
Despesas tributárias (475.214) (345.674) (812.527) (361.233)
Outras receitas
  operacionais 809.359 81.090 810.887 83.091
Lucro operacional (142.004) 3.604.063 328.683 3.762.781
Receitas (despesas)
  não operacionais 14.000 - 14.000 -

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva Reserva Variação Lucros/prejuízos
      Capital       legal   de lucros cambial líquida        acumulados            Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 25.232.336 492.170 - 1.285.732 (2.019.744) 24.990.494
Ajuste na aplicação inicial do CPC 47IFRS 15, líquido de impostos - - - - (882.507) (882.507)
Saldo em 01 de janeiro de 2018 25.232.336 492.170 - 1.285.732 (2.902.251) 24.107.987
Resultado do exercício - - - - 626.136 626.136
Outros resultados abrangentes do exercício - - - 210.805 - 210.805
Saldo em 31 de dezembro de 2018 25.232.336 492.170 - 1.496.537 (2.276.115) 24.944.928
Resultado do exercício - - - - 228.439 228.439
Outros resultados abrangentes do exercício - - - 61.507 - 61.507
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - 356.092 356.092
Saldo em 31 de dezembro de 2019 25.232.336 492.170 - 1.558.044 (1.691.584) 25.590.966

Resultado de participações
  em controladas 356.443 71.931 - -
Lucro antes dos impostos
  e participações 228.439 3.675.994 342.683 3.762.781
Imposto de renda - (981.844) (84.755) (1.042.615)
Contribuição social - (370.994) (28.772) (396.540)
Participações  no resultado - (1.697.020) (717) (1.697.490)
Lucro / prejuízo
  líquido do exercício 228.439 626.136 228.439 626.136
Lucro/Prejuízo
  líquido por ação 0,035 0,096 0,035 0,096

Fornecedores e
  Comissões a pagar (588.867) 1.481.475 (534.352) 1.490.915
Obrigações sociais (1.660.355) 1.528.426 (1.644.191) 1.758.562
Obrigações fiscais 54.195 397.310 558.706 420.538
Obrigações diversas 49.484 (12.563) 160.277 400.004
Arrendamento a Pagar
  pela Aplicação CPC 06 R2 (956.359) - (956.359) -
Outras obrigações - (3.000) 377.175 (148.962)
Projetos em Andamento (137.588) (207.456) (137.588) (207.456)
Receitas Futuras 493.721 1.947.850 493.721 1.947.850
Caixa proveniente das
  atividades operacionais 3.060.016 (3.531.965) 1.712.411 (3.983.524)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Empréstimo a
  partes relacionadas (2.127.500) - -
Aquisição de controlada (405.435) - - -
Aquisição de imobilizado (266.482) (466.552) (286.254) (471.349)
Aplicação no intangível (4.217.974) (1.294.065) (4.758.313) (1.306.391)
Caixa aplicado nas atividades
  de investimentos (7.017.391) (1.760.617) (5.044.567) (1.777.740)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos Obtidos (672.330) (530.502) (716.491) (530.502)
Caixa aplicado nas atividades
  de financiamento (672.330) (530.502) (716.491) (530.502)
Aumento/(redução) do caixa
  e equivalentes de caixa (268.201) (1.290.155) 802.319 (1.867.068)
Início do exercício 684.961 1.975.116 1.028.896 2.810.896
Efeito da variação cambial sobre
  o caixa e equivalentes de caixa - - 6.530 85.068
Fim do exercício 416.760 684.961 1.837.745 1.028.896
Aumento/(redução) do caixa
  e equivalentes de caixa (268.201) (1.290.155) 802.319 (1.867.068)

Eduardo Aziz Nader - Diretor Presidente
Júlio Rossi - Contador - CRC: 1SP 272998/O-9

O relatório dos auditores independentes e as notas explicativas, encontram-se na íntegra a disposição dos senhores acionistas na sede social da empresa.

KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Mark Suda Yamashita - Contador CRC SP-271754/O-9

muita coisa acontecendo no 
mundo agora, mas não pode-
mos ficar parados, a pessoa 
que foi desligada deve montar 
uma nova rotina e um plane-
jamento elaborado, para que 
ela não se perca no dia a dia”. 
Depois de um tempo que o 
empregado trabalha em um 
negócio, ele acaba entrando 
em uma zona de conforto e 
é dessa zona que ele precisa 
sair agora. 

É necessário que ele se 
atualize, replaneje, direcione 
suas habilidades, saiba o que 
precisa melhorar, no que in-
vestir neste momento, bem 
como, traçar metas objetivas e 
claras, que auxiliem no futuro. 
Com a adoção do home office 
nas empresas, muitas pessoas 
estão precisando se adaptar 
a este novo modelo também. 

As entrevistas de emprego 
agora são por reuniões online, 
bem como os encontros em-
presariais e a compra e venda 
de produtos, por isso é impor-
tante que o profissional esteja 
em dia com as tecnologias. 
Saber lidar com este modelo 
hoje pode garantir uma nova 
contratação.

A gestora finaliza, “Se o 
trabalhador tiver todo um 
planejamento, ele não sairá 
prejudicado dessa. Sair da 
zona de conforto, aprender 
sobre as novas tecnologias, 
novos ofícios e até quem sabe 
montar o seu próprio negócio 
são estratégias a seguir nes-
te momento”. Fonte e mais 
informações: (www.madale-
nafeliciano.com.br). 

estratégias, melhore suas 
habilidades e busque novas 
oportunidades”. A maior difi-
culdade que o profissional que 
foi desligado enfrentará agora, 
será a nova recolocação.

Afinal, muitas empresas 
estão retomando no ritmo 
permitido e de acordo com as 

regulamentações, entretanto 
esse desafio não será eterno e 
agora é a hora do profissional 
se reinventar e se apresentar 
para o mercado, fazer ne-
twork, mapear novas empre-
sas e negócios, afinal procurar 
emprego é um trabalho.

Madalena explica, “Tem 

Neste momento delicado de pandemia, muitas empresas tiveram que reduzir custos ou até fechar as 
portas, consequentemente muitos perderam seus empregos

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, acompanhados do relatório dos auditores independentes.

E N G E N H A R I A
LUCIO www.lucioengenharia.com.br

Balanços patrimoniais fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
ATIVO Controladora Consolidado
Ativo circulante 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
 Caixa e equivalentes de caixa 775  1.192  14.750  27.406 
 Contas a receber -  -  182  7.856 
 Imóveis a comercializar -  -  931  798 
 Creditos diversos 140  1.002  659  383 
 Dividendos antecipados -  16.000  - - 
Total do ativo circulante 916  18.194  16.521  36.443 
Ativo não circulante
 Contas a receber -  -  32  - 
 Partes relacionadas 1.245  -  -  780 
 Depositos judiciais -  -  866  1.881 
 Investimentos 14.589  19.885  -  - 
 Imobilizado -  -  -  - 
Total do ativo não circulante 15.834  19.885  898  2.661 
Total do ativo 16.750  38.079  17.419  39.104

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora  Consolidado
Passivo circulante 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
 Fornecedores 3  3  7  25 
 Obrigações trabalhistas e tributárias -  -  66  28 
 Contas a pagar -  -  706  658 
 Impostos e contribuições diferidos -  -  90  324 
 Outros créditos -  983  2  - 
 Provisão para perda em investimentos 1.401  -  -  - 
 Dividendos a pagar -  13.000  -  13.000 
Total do passivo circulante 1.404  13.986  870  14.035 
Passivo não circulante
 Provisão para garantia -  -  -  922 
 Provisão para demandas judiciais 21  20  1.223  20 
 Impostos e contribuições diferidos -  -  1  35 
Total do passivo não circulante 21  20  1.224  977 
Patrimônio líquido
 Capital social 17.000  20.000  17.000  20.000 
 Reserva de capital -  4.000  -  4.000 
 Reserva de lucros (1.676) 73  (1.675) 73 
 15.324  24.073  15.325  24.073 
 Partes relacionadas - - 1  19 
Total do passivo
 e patrimônio líquido 16.750  38.079  17.419  39.104

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31.12.2019 
e de 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando expressamente indicado)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os 
exercícios fi ndos em 31.12.2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Receita operacional líquida -  -  1.919  3.776 
Custos operacionais
 Com venda de imóveis - -  (2.987) (1.636)
 - -  (2.987) (1.636)
Lucro bruto -  -  (1.068) 2.140 
Receitas/(despesas) operacionais:
 Despesas gerais e administrativas (76) (63) (3.226) (1.852)
 Despesas comerciais (1) (6) (2) (109)
 Despesas tributárias (2) -  (157) - 
 Despesas fi nanceiras (1) (4) (73) (195)
 Receitas fi nanceiras 47  75  1.523  2.937 
 Resultado com
  equivalência patrimonial (5.715) 1.720  -  - 
 Outras receitas/(despesas)  (1) 1.073  (2.781) (51)
 (5.749) 2.795  (4.717) 730 
Resultado operacional (5.749) 2.795  (5.786) 2.870 
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social sobre o lucro (5.749) 2.795  (5.786) 2.870 
Imposto de renda e
 contribuição social sobre o lucro
 Corrente - 16  6  18 
 Diferido - -  12  - 
Resultado antes da participação
 de minoritários em controladas (5.749) 2.811  (5.768) 2.888 
Participação de
 minoritários em controladas - -  18  (77)
Lucro líquido do exercício (5.749) 2.811  (5.749) 2.811 
Lucro líquido do
 exercício, por ação - em R$ (575) 281  (575) 281

   Reserva de Lucros
 Capital Reserva retenção acumu-
Saldos em 31 de social legal de lucros lados Total
 dezembro de 2017  20.000  4.000  10.263  -  34.263 
Ajustes exercicios anteriores -  -  -  -  - 
Aumento de
 capital e reservas -  -  -  -  - 
Lucro líquido do exercício -  -  2.811  -  2.811 
Dividendos propostos -  -  (13.000) -  - 
Destinação dos
 lucros acumulados -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de
 dezembro de 2018  20.000  4.000  74  -  24.074 
Ajustes exercícios anteriores -  -  -  -  - 
Aumento/Redução
 de capital e reservas (3.000) -  4.000  -  1.000 
Lucro líquido do exercício -  -  (5.749) -  (5.749)
Dividendos propostos -  (4.000) -  -  - 
Destinação dos
 lucros acumulados -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de
 dezembro de 2019  17.000  -  (1.675) -  15.325

A DIRETORIA
Ramon Antonio Costa de Andrade - Contador CRC - 1SP124.348/O-2

 Controladora Consolidado
 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Das atividades operacionais
Lucro antes da provisão para imposto
 de renda e contribuição social (5.749) 2.811  (5.749) 2.811 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
 do exercício às disponibilidades geradas
  pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial 5.715  -  -  - 
Provisão para garantia -  -  280  922 
Provisão/(reversão de
 provisão) para contingências (1) (1.073) -  (1.234)
Provisões sociais -  -  -  - 
(Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Imóveis a comercializar -  -  (133) 4.709 
Adiantamentos a fornecedores -  -  -  - 
Contas a receber 16.000  -  7.642  (1.115)
Outros créditos (17) (16.912) 1.520  (462)
Aumento/(redução)
 nos passivos operacionais:
Fornecedores -  (7) (17) (10)
Obrigações trabalhistas e tributárias 1  -  38  37 
Impostos e contribuições diferidos -  -  (33) (51)
Outros débitos (13.000) 982  (186) (275)
Imposto de renda
 e contribuição social pagos - - - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades operacionais 2.949  (14.199) 3.362  5.332 
Das atividades de investimentos
Lucros e dividendos recebidos -  -  - -
Decréscimo (acréscimo) de investimentos -  13.698  (13.000) - 
Decréscimo/(acréscimo) de imobilizado (3.000) -  -  -
Participações de acionistas minoritários -  -  (18) - 
Caixa líquido aplicado/(gerado)
 nas atividades de investimentos (3.000) 13.698  (13.018) - 
Das atividades de
 fi nanciamentos com acionistas
Partes relacionadas (366) 510  - (780)
Redução de capital -  -  (3.000) - 
Caixa líquido proveniente
 das atividades com acionistas (366) 510  (3.000) (780)
Aumento/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa (417) 9  (12.656) 4.552 
Saldos de caixa
 e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.192  1.183  27.406  22.854 
No fi nal do exercício 775  1.192  14.750  27.406 
Aumento/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa (417) 9  (12.656) 4.552

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
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Ana Malard (*) e Lorena C.S. Castilho (**)

Não há uma resposta contundente para essas perguntas, 
mas há alguns cenários que podem ser considerados 
atrativos. Por exemplo, para as empresas privadas, a 

possibilidade de fusões e aquisições, para as estatais há a priva-
tização como forma de desonerar os gastos públicos, no setor 
aéreo especula-se bastante sobre o codeshare e as startups terão 
que crescer com capital próprio nesse momento inicial. Assim, 
analisamos esses setores com mais profundidade para apontar 
as tendências e possibilidades em cada um deles:

Mergers and Acquisitions
Diferente do que muitos acreditam, o M&A (Mergers and Acqui-

sitions), não é algo restrito ao universo das grandes empresas. Para 
alguns negócios essa é uma das opções mais interessantes para 
crescer ou se manter no mercado. Além disso, em uma operação 
de M&A as empresas unem diferentes talentos, compartilham 
modelos de negócio que deram certo, forças e experiências para 
a evolução dos negócios, além do capital que pode ajudar na 
recuperação de uma e crescimento da outra.

Um dos últimos casos mais conhecidos, foi a compra da Netshoes 
pela Magalu. Houve uma disputa entre outras interessadas, com 
ofertas ainda maiores que a da Magazine, porém o modelo de 
negócio online bem sucedido da varejista fez com que o conselho 
do e-commerce de artigos esportivos apostasse mais na gestão 
bem feita da empresa para o crescimento da plataforma do que 
no valor a ser pago nas ações.

Nesse cenário de pandemia, muitas companhias não conseguirão 
se reerguer sozinhas e outras estão surfando nesse momento. 
Fazendo uma análise bem rápida do setor, as grandes redes de 
supermercados e home centers tiveram seus negócios impulsiona-
dos durante a crise. É possível que uma retomada pós pandemia 
abra precedente para fusão ou aquisição de concorrentes menores 
que não conseguiram enfrentar a crise.

Setor público 
O setor público também é passível do segmento de M&A, porém 

o processo é um pouco diferente e também é conhecido como 
privatização ou Parceria Público-Privada (PPP). É preciso que 
as empresas ou consórcios interessados participem de um pro-
cesso de licitação que elegerá a empresa que é capaz de prestar 
o melhor serviço, por um tempo pré-determinado e que também 
poderá explorar essa parceria com cobrança do serviço, entre 
outras atividades. 

Porém, o mais importante nestes casos é que as empresas prestem 
um serviço de qualidade para a população. Uma das promessas de 

O ano de 2020 sequer acabou, mas já entrou para história devido a maior crise global dos últimos tempos, segundo a ONU. Afetando a saúde, 
economia e até o cenário político de alguns países, como o Brasil e os Estados Unidos. Com esse cenário, paira uma dúvida no mercado: com 

será o pós disso tudo? O que acontecerá com empresas do setor público e privado de modo geral?

2020 do governo federal é a da 
privatização de aeroportos, por-
tos, serviços essenciais (água, 
luz e entregas). Principalmente, 
porque a dívida pública federal 
do Brasil chegou a R$ 4,251 
trilhões em maio, com cresci-
mento de 2,17% sobre abril, 
interrompendo dois meses de 
queda, segundo nota divulgada 
pelo Tesouro Nacional. 

Os gastos públicos saíram do 
controle, em um momento que 
o país vinha se recuperando. E 
o Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, não está conseguindo 
viabilizar a pauta econômica 
proposta no início do governo. Há 
uma discussão intensa no cenário 
político sobre a privatização de 
algumas empresas estatais.

A privatização é uma decisão 
importante para a liquidez dos 
cofres públicos e também para desonerar a folha de pagamento, 
passando para o setor privado a manutenção dos empregos e a 
melhoria na oferta do serviço. Há uma visão que essa manuten-
ção possa ficar mais cara, porém é um preço a ser pago por um 
serviço de melhor qualidade, como se espera que seja. 

Há casos de parcerias público-privado que funcionam melhor do 
que quando estatizados. Como as rodovias, telefonia, transporte 
ferroviário, aeroportuário, entre outros. Isso não significa que não 
tenham seus problemas, mas que agora são de responsabilidade 
de outra esfera que não é mais a pública.

Turismo e negócios
Não só as aéreas, mas todo o setor de viagens - seja de negócio 

ou turismo - está sofrendo muito com a pandemia. Muitos irão 
recorrer ao BNDES por um pacote de socorro. Neste caso, o M&A 
é um processo mais complicado, pois há hoje poucas empresas 
prestando serviço no país, o que no caso de fusão uma fusão entre 
duas grandes caracterizaria monopólio e quebraria as demais.

No setor aéreo, uma das saídas que tem sido bastante especulada 
é um possível acordo de codeshare entre duas grandes compa-
nhias, fazendo com que elas compartilhem a venda de passagens 
e o atendimento aos clientes. Neste caso, o acordo de codeshare 
não é caracterizado como fusão, mas deve passar por aprovação 
do CADE e demonstrar que é pela sobrevivência do setor, por 
um prazo determinado e que não haverá prejuízos ou práticas 

desleais com as outras empresas 
do setor, a fim de monopolizar o 
segmento. É bastante complexo, 
então, é analisado com a mesma 
complexidade que necessita 
uma fusão ou aquisição.

Startups 
Ano passado, definitiva-

mente foi o ano dos unicórnios 
brasileiros. O setor brasileiro 
de startups teve, ao longo de 
2019, 60 operações de fusões 
e aquisições – um crescimento 
de 233% com relação ao ano 
anterior, com 18 negócios, de 
acordo com estudo da consul-
toria Distrito. Principalmen-
te, para os empreendedores 
de meios eletrônicos de 
pagamento (fintechs), mobi-
lidade ou last mile, entrega 
de produtos e serviços ao 
consumidor final. 

FuSõeS e AquiSiçõeS: coMo Será 
o ceNário póS-pANdeMiA?

MercAdo

Pixabay

Porém, esse ano o investimento deve ser freado e as empresas 
precisarão provar que são capazes de gerar lucro e sobreviver com 
capital próprio. Saíremos do modelo de negócio onde o equity era 
mais importante que o profit e voltaremos para o investimento 
em empresas que lucram. 

As startups SaaS (Software as a Service), que entregam tec-
nologia aliada à sustentabilidade devem chamar a atenção de 
investidores se conseguirem sair da crise com saldo positivo. 
Inclusive é na crise que podem surgir novas oportunidades. 
Empreendedores que resolverem problemas atuais e lucrarem, 
entrarão no radar de grandes fundos e empresas interessadas 
em incorporar tal expertise.

Avaliação de riscos 
A expectativa para 2020 era positiva, mas jamais imaginou-se 

que uma crise fosse afetar o mundo todo, em menos de seis me-
ses. E, hoje, principalmente, o Brasil está sob o olhar de todos 
por conta do crescente número de casos da Covid-19, disputa 
política, questões ambientais, entre outros fatores. 

O que deixa o cenário ainda mais preocupante para quem 
quer investir no país. Porém, ainda assim, o Brasil voltou em 22º 
lugar para a lista dos 25 países mais atraentes para investimento, 
segundo relatório do IED (Índice de Confiança do Investimento 
Estrangeiro Direto) da Kearney. 

A pergunta é por quê? Simples, o Brasil possui uma grande 
extensão territorial, somos produtores de diversas matérias-
-primas que são exportadas, temos negócios com as principais 
potências, e apesar da desigualdade social, temos um poder de 
adoção da inovação muito grande, vide o caso das fintechs que 
em pouco tempo tornaram-se cases para o mundo todo. Sendo 
assim, como pensam os investidores na hora de avaliar risco? 
Existem dois perfis de investidores:

os arrojados 
São aqueles que possuem bastante capital e aproveitam esse 

momento de crise para investir em empresas com dificuldades, 
apostando que após a recessão o valor de mercado pode subir ou 
que elas se recuperem trocando a gestão e investindo em eficiência. 
Esse perfil acredita que é na crise que os investimentos acontecem.

os conservadores 
Já esses decidem enxugar estrutura nesse contexto – vão apostar 

num crescimento orgânico e seguro de seus investimentos. E se 
investirem, apostarão em empresas que têm negócios resilientes 
como é o caso da agropecuária e do e-commerce, que cresceram 
exponencialmente em meio à crise.

o que falta para o Brasil em M&A?
Para um investidor é importantíssimo entender o mercado e 

avaliar a nota de risco do investimento. Porém, não é tão simples 
fazer isso no Brasil por conta da complexidade de seu sistema 
burocrático e tarifário. Há uma pressão do mercado para tornar 
os processos mais simples, mas nada concretizado ainda. 

Mesmo durante o período de pandemia,  nada mudou. Os proces-
sos para pedidos de aprovação dos atos de concentração econômica 
continuam os  mesmos. Inclusive a taxa para avaliação processual 
é de R$ 85 mil e o CADE continua bastante criterioso. O atual 
governo chegou a dar indícios de uma flexibilização ano passado 
com a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, de forma sútil. 

A desburocratização das atividades econômicas privadas ainda 
é uma das bandeiras desse governo, mas resta saber quando  a 
agenda será retomada de fato e se as empresas terão capital ou 
sobreviverão até lá.

 
(*) - É Senior Partner da Malard Advogados e Sócia em Direito 

Econômico e compliance do Marcelo Tostes Advogados. 
(**) - É Sócia Coordenadora da área de Direito Societário 

do Marcelo Tostes Advogados. 
Fonte e mais informações: (www.mtostes.com.br).
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Pronampe expõe urgência 
de socorro a micro e 
pequenas empresas

E agora, José? O 
dinheiro do Pronampe 
praticamente acabou, 
e a linha de crédito 
deu conta de salvar 
apenas uma pequena 
parcela de micro e 
pequenos empresários

Em apenas um mês, insti-
tuições financeiras que 
aderiram ao programa 

já emprestaram mais de 90% 
dos recursos liberados pelo 
Governo Federal. Em pleno 
começo da retomada, com a 
reabertura do comércio, não 
ter dinheiro em caixa pode ser 
o estopim para que uma crise 
econômica ainda mais grave 
atinja o país.

De acordo com o Sebrae, as 
micro e pequenas empresas 
representam mais de 30% do 
PIB nacional e são responsá-
veis por mais da metade dos 
empregos formais no país, 
concentrados principalmente 
nas atividades de Comércio e 
de Serviços. Somente de 2006 
a 2019, elas foram responsá-
veis pela criação de cerca de 
13,5 milhões de vagas de tra-
balho. Perder uma parcela tão 
significativa para a economia 
é um risco que nenhum país 
em desenvolvimento pode se 
dar ao luxo.

O quase esgotamento dos 
recursos do Pronampe mos-
tra, na prática, como essas 
empresas têm urgência de 
socorro. Elas precisam do 
dinheiro hoje, pois pode não 
haver um amanhã. Se o exces-
so de burocracia exigido pelos 
bancos na concessão de crédi-
to era antes o problema, hoje 
não há rapidez no processo 
que possa salvar as empresas 
se o Governo Federal não der 
mais incentivo financeiro ao 
programa.

A dificuldade de acesso ao 
crédito é fatal nesse segmento. 
Uma pesquisa recente do Se-
brae mostrou que dos empre-
sários que fecharam as portas 
durante a crise, 43% disseram 
que o que mais teria ajudado 
a evitar essa situação seria 
apoio financeiro do governo, 
e 18% citaram um emprésti-
mo bancário. Enquanto isso, 
há um projeto em tramitação 
na Câmara que prorroga o 
Pronampe até dezembro, 
entendendo que os próximos 
meses serão cruciais para as 
empresas.

Afinal, mesmo com a pos-
sibilidade de reabertura, é 
fato que restaurantes, bares, 

salões de beleza, casas notur-
nas e instituições de ensino 
(em especial, da primeira 
infância) não estão tendo o 
mesmo movimento que an-
tes da pandemia. A falta de 
medidas de urgência eficazes 
somada à imprevisibilidade 
de quando tudo voltará ao 
“normal”, principalmente 
até anunciarem uma vacina, 
podem significar demissões e 
fechamentos em massa.

Outro ponto que merece 
atenção é que muitas linhas 
de crédito disponíveis, como 
a do Pronampe, exigem como 
contrapartida a manutenção 
dos empregos por um deter-
minado período. Porém, se 
as empresas não estiverem 
lucrando nesse período, a 
demissão de alguns funcio-
nários pode ser inevitável. 
A consequência disso é que, 
ao descumprir as regras do 
empréstimo, elas podem ter 
que devolvê-lo. 

Sem renda, com acúmulo de 
dívidas e sem equipe, não será 
possível sustentar o próprio 
negócio, o que provocará uma 
dependência ainda maior de 
recursos do governo, como o 
Bolsa Família e auxílio-desem-
prego. Por fim, acredito que 
três medidas são primordiais 
neste momento. A primeira é 
que o Governo Federal aprove 
a liberação de mais recursos 
para bancos cadastrados no 
Pronampe. 

O prazo do programa ainda 
está valendo, mas é também 
fundamental prorrogá-lo até 
dezembro - este é o segundo 
ponto. Se muitas empresas 
não tiveram tempo hábil para 
se adequar a todas as exigên-
cias dos bancos, isso dará o 
fôlego necessário para que 
elas se coloquem nos trilhos. 
E a terceira é continuar a 
simplificar os processos, dimi-
nuir a burocracia, como fez o 
Banco Central ao desobrigar 
as empresas de apresentar a 
Certidão Negativa de Crédito. 

Ao invés de perder tempo 
discutindo a volta de impostos 
federais, como a temida CPMF, 
o governo deve buscar manter 
as fontes de renda de tantas 
famílias brasileiras. Podendo 
exercer suas funções, elas 
continuarão a manter a eco-
nomia e incentivar o consumo, 
fazendo com que o país supere 
a crise sem deixar tantos para 
trás.

(*) - É perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável 

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que objetiva facilitar 
o dia a dia do empreendedor (https://

capitalsocial.cnt.br/).

Regina Fernandes (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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O pretendente: BRUNO AUGUSTO LACERDA CORRÊA, de nacionalidade brasileira, 
consultor de segurança da informação, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(22/05/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Corrêa e 
de Rosmeire Teixeira Lacerda Corrêa. A pretendente: PAULA OLIVEIRA BARRETTO, de 
nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1989), 
residente e domiciliada em Itatiba, SP, filha de Paulo Ricardo Bozzani Barretto e de Alenir 
Alves de Oliveira Barretto.

O pretendente: EDUARDO PAVÃO, de nacionalidade brasileira, técnico de informática, 
solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (03/04/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonio Pavão e de Zilda Antonia Pavão. A pretendente: EDNA SANTOS 
FELIX, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em Paripiranga, BA, no 
dia (07/01/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Pedro Felix 
Santos e de Valdice Maria dos Santos.

O pretendente: GABRIEL REINA, de nacionalidade brasileira, matemático, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Rogerio Tadeu Reina e de Ada Oliva Reina. A pretendente: TANDARA DE 
LIMA TRENTIN, de nacionalidade brasileira, estilista, solteira, nascida em Osasco (1º 
Subdistrito), SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Erineu Trentin e de Marliete Ferreira de Lima Trentin.

O pretendente: PEDRO FERNANDES PIRES EUSTACHIO, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1987), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de José Francisco Pires Eustachio e de Denise Fernandes. A 
pretendente: CLARA GUIMARÃES CORRALES, de nacionalidade brasileira, publicitária, 
solteira, nascida em Salvador, SP, no dia (13/04/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Corrales e de Josenilza Motta Guimarães Corrales.

O pretendente: STEFANO CRIVELLARI, de nacionalidade italiana, pesquisador, solteiro, 
nascido em Padova - Itália, no dia (08/09/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Sergio Crivellari e de Annamaria Pupillo. A pretendente: DANIELE VICHIETTI 
PATRIOTA, de nacionalidade brasileira, secretária executiva, solteira, nascida em Suzano, 
SP, no dia (14/07/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Tadeu 
Novaes Patriota e de Edna Vichietti Patriota.

O pretendente: WAGNER CANO DIAS, de nacionalidade brasileira, analista de rede, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Dias e de Marli Dias Cano. A pretendente: JULIANA APARECIDA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (17/12/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Liberato da 
Silva e de Elizabete Galdino da Silva.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

No segmento de alimentação fora 
do lar, os donos de pequenos negó-
cios do setor enfrentam, a partir de 
agora, o desafio de atrair os clientes 
novamente aos estabelecimentos. 
Em pesquisa online realizada pelo 
Sebrae em parceria com a Abrasel, 
71% dos empresários avaliaram que 
menos da metade da clientela vai 
retornar aos estabelecimentos de 
alimentação nos 30 primeiros dias 
posteriores à reabertura. Para 53% 
dos entrevistados, a segurança sa-
nitária é o critério mais importante 
nesta retomada, seguido pelo fato 
de que os clientes devem voltar a 
frequentar primeiramente os locais 
que já costumavam ir (20%).

Ao todo, 1.532 empresários foram 
ouvidos pela Pesquisa “Situação 
e Perspectivas do Segmento de 
Alimentação Fora do Lar”, sendo 
32% deles Microempreendedor In-
dividual (MEI), 28% Microempresa 
(ME), 37% Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) e 2% composto por 
médias ou grandes empresas. A 
maioria dos participantes possui 
apenas uma empresa no ramo da 
alimentação, com predominância 
de restaurantes, lanchonetes e si-
milares que operam em lojas de rua.

Antes da pandemia, 70% dos 
negócios estavam com situação 
financeira estável ou crescendo e 
investindo (19%), porém com o 
avanço da Covid-19, 54% tiveram 
perdas acima de 75% no fatura-
mento, com destaque para serviços 
de Buffet, que foram mais impac-
tados. Houve uma diferenciação 
do impacto nos estabelecimentos 
que funcionam dentro de shopping 
centers (quedas acima de 75% para 
82% deles), assim como os que es-
tão dentro de clubes e academias, 
hotéis ou prédios corporativos 
(redução acima de 75% para 70% 
deles); enquanto os que têm lojas 
de rua, 47% apresentaram queda.

Na visão do presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, a pesquisa ressalta 
a importância de garantir a segu-
rança de clientes, funcionários e 
fornecedores para uma retomada 

Uso do dinheiro 
em espécie cresce 

no Brasil 
Levantamento realizado pela 

TecBan, administradora do Ban-
co24Horas, revela que o volume de 
dinheiro sacado neste mês cresceu 
25% desde abril. Durante a pande-
mia da Covid-19, o Banco24Horas foi 
responsável pelo atendimento de 50 
milhões de pessoas, resultando em 
mais de 100 milhões de saques por 
mês. No período, foram registradas 
180 milhões de transações (saques, 
extratos, transferências e etc) nos 
cerca de 23 mil caixas eletrônicos. 

As populações das classes C, D e 
E puxam o aumento do uso do papel 
moeda como meio de pagamento. Ao 
todo, 60% das operações de saque 
são realizadas em regiões residenciais 
desse perfil de pessoas, que possuem 
restrições de acesso ao sistema finan-
ceiro e à conectividade. 

As informações mostram que ape-
sar do isolamento social e da crise 
financeira, o dinheiro em espécie 
é fundamental para a economia 
brasileira. 

“Vivemos em um país em que 29% 
das pessoas ainda recebem salários 
em papel moeda e 91,6% utiliza como 
forma de pagamento principal. Em um 
momento crítico como este, é natural 
que as pessoas optem por ter o dinheiro 
em mãos”, analisa Jaques Rosenzvaig, 
Diretor Geral da TecBan. O desafio, 
agora, é aumentar a base monetária 
brasileira para manter a eficiência do 
ecossistema de distribuição e garantir 
que todos tenham acesso. 

O Brasil vive no seu limite - o volume 
de dinheiro circulante é muito baixo - 
apenas 3,9% do PIB. “Na China, esse 
percentual é mais que o dobro (8,9%). 
Os EUA registram 8,2% do PIB em 
moeda circulante e o Japão 21%”, com-
para o executivo. Para contribuir com 
a melhora constante da eficiência do 
ecossistema brasileiro, a TecBan passa 
a oferecer ao mercado o serviço para 
sacar dinheiro no comércio. 

Basta o cliente identificar o estabe-
lecimento comercial credenciado e 
escanear o QRCode pela TecBan no 
dispositivo da loja. Em seguida, rece-
berá a autorização do valor de saque, 
que será pago pelo varejista, que por 
sua vez receberá o valor direto em sua 
conta. O serviço é interoperável entre 
todas as instituições financeiras e po-
derá ser utilizado via QRCode, Token, 
PinPad, App, Toten, e o próprio caixa 
do varejista (AI/Tecban). 

Serviços presenciais 
passaram a possuir 
atendimento virtual, 

com horários reduzidos 
como foi o caso dos car-
tórios e tabelionatos. Em 
meio a esses novos tempos, 
o presidente da Confedera-
ção Nacional de Notários e 
Registradores (CNR), Dr. 
Rogério Bacellar analisa 
como o setor se desenvolveu, 
evoluiu e se adaptou a esse 
período, junto ao trabalho 
dos notários e registradores. 

CNR: Como você avalia a 
atuação dos cartórios duran-
te a pandemia?

Rogério Bacellar: Os 
cartórios se adaptaram ra-
pidamente às necessidades 
da população e sociedade,  
atendendo com excelência 
a todos. Alguns estão traba-
lhando com horário reduzido 
no atendimento ou agenda-
mento, outros estão com os 
funcionários trabalhando 
de casa. 

Está sendo utilizado todo 
um esquema de segurança, 
monitorado pelas diretrizes 
da saúde. Quase todos os 
serviços estão sendo virtu-
ais, tanto do Protesto, Ta-
belionato de Notas, Registro 
Civil, Registro de Imóveis, 
checagem de documentos, 
etc. Apenas atos como tes-
tamento e casamento conti-

Presidente da CNR, Rogério Bacellar.
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Adaptações aos novos tempos: 
a atuação dos cartórios em 

meio à pandemia
O Coronavírus pegou todos os setores da sociedade de surpresa, fazendo com que novas maneiras de 
se trabalhar fossem criadas sem pôr em risco a saúde dos trabalhadores

sobre desafios e avanços 
para prestar um serviço cada 
vez melhor à população?

RB: Os notários e regis-
tradores têm que continuar 
prestando um serviço com 
excelência e melhorar cada 
vez mais, acima de todas as 
adversidades. Além disso, 
queremos que todos os 
profissionais possam contar 
com a Confederação para os 
defender em qualquer esfera 
e em qualquer tribunal/po-
der Legislativo, Executivo 
e Judiciário. O importante 
é não ter medo, nós vamos 
defender as prerrogativas  
dos notários e registradores, 
sempre no que for possível. 

CNR: O que você desta-
caria para quem ainda não 
é associado da CNR?

RB: Nossa estrutura está 
monitorando a Câmara e o 
Senado. Além de possuir 
advogados acompanhando 
o CNJ e os tribunais supe-
riores. Dessa maneira nós 
queremos atender melhor 
e cada vez mais a categoria. 
Inclusive com trabalho em 
assessoria de comunicação, 
jurídica, parlamentar, certifi-
cação digital e assessoria tra-
balhista. Sempre que houver 
dúvida, é possível procurar 
a nossa confederação.

Fonte: Imprensa CNR.

nuaram sendo realizados de 
modo presencial. 

CNR: Quais foram os 
principais avanços da cate-
goria notarial e registral nos 
últimos anos e agora com a 
pandemia?

RB: O principal avanço 
foi a digitalização de todos 
os serviços e centrais de 
atendimento. Com isso, 
os cartórios cumprem 
a importante função de 
garantir a segurança das 
transações individuais e 
coletivas e a proteção do 
negócio jurídico, por isso, é 
confiável, íntegro e autên-
tico, dedicados a fornecer 
sempre um atendimento de 
excelência para a popula-
ção brasileira. 

CNR: Como enxerga a 
atuação dos cartórios em 
conjunto com os três pode-
res em prol da população?

RB: Os cartórios estão 
atendendo com excelência 
a todas as demandas dos 
três poderes. As medidas 
estão sendo tomadas pela 
classe, especialmente neste 
período de pandemia, para 
que os cartórios continuem 
evoluindo e prestando um 
bom serviço à população, 
inclusive com as novas fun-
cionalidades das ferramen-
tas eletrônicas, atualmente 
utilizadas em todas as espe-
cialidades cartorárias.

CNR: Qual sua mensagem 
aos profissionais que atuam 
no segmento extrajudicial, 

Bares, restaurantes e buffets 
têm retorno lento dos clientes 

aos estabelecimentos

segura nos estabelecimentos de 
alimentação fora do lar. “Estamos 
diante de um novo momento de 
consumo e, mais uma vez, o em-
preendedor precisa se reinventar 
para atrair clientes para dentro de 
seus negócios”. 

O presidente executivo da Abra-
sel, Paulo Solmucci, destaca a situ-
ação crítica que milhares de empre-
endedores do setor enfrentam por 
todo o Brasil. “Em algumas cidades 
já estamos há quase quatro meses 
fechados; em outras, só nos permi-
tem abrir as portas com restrições 
que podem inviabilizar o negócio. 
Mas o importante é que estamos 
preparados para a retomada”. 

Outros dados da pesquisa:
	 •	Apenas	 22%	 conseguiram	

empréstimo desde o começo 
da crise. Os bancos foram as 
instituições financeiras mais 
procuradas.

	 •	A	renegociação	foi	uma	alterna-
tiva para muitos empresários. 
68% tiveram que renegociar o 
aluguel. Além disso, 65% tive-
ram que renegociar dívidas ou 
prazos com os fornecedores.

	 •	Em	relação	à	mão	de	obra,	45%	
demitiram, 55% suspenderam 
contratos e 51% reduziram a 
jornada de trabalho/salário.

	 •	38%	dos	empresários	acreditam	
que o setor vai demorar entre 6 
e 12 meses para voltar ao nível 
antes da crise (AI.Sebrae).

Para 53% dos entrevistados, a 
segurança sanitária é o critério mais 

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

JOSÉ ALBERTO SOARES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão balconista, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (29/12/1964), residente e domiciliado 
Rua Criúva, 1181, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teodo-
ro Soares dos Santos e de Maria Sena Gonçalves. DIANA GOMES DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e setenta e oito (21/11/1978), 
residente e domiciliada Rua Criúva, 1181, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alberto Gomes da Silva e de Eunice Gomes Coutinho.

HENRIQUE PAIXÃO HENGSTMANN, estado civil solteiro, profissão instalador de pa-
pel de parede, nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/263.FLS.
213V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (06/02/1996), residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 611, 
A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robert 
Etvin Hengstmann e de Sandra da Paixão. ARIANE OLIVEIRA DIAS, estado civil sol-
teira, profissão farmacêutica, nascida neste Distrito (CN:LV.A/232.FLS.102V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/09/1995), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 611, A, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleiton Gonçalves Dias e 
de Aneli Oliveira Gonçalves Dias.

PAULO ROBERTO CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão torneiro mecânico, nas-
cido em Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/072.FLS.048V-1º 
DISTRITO DE ESCADA/PE), Afogados da Ingazeira, PE no dia cinco de novembro de 
mil novecentos e setenta (05/11/1970), residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendon-
ça, 1248, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gabriel Carneiro e de Maria Zeferi-
no Carneiro. YAMARA DE OLIVEIRA GONZAGA, estado civil solteira, profissão cama-
reira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/222.FLS.177 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e sessenta e oito (26/03/1968), 
residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1248, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aparecido Luiz Gonzaga e de Helenice de Oliveira Gonzaga.

HÉLIO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/145.FLS.71V-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e um (05/04/1971), 
residente e domiciliado Rua Amália de Faria, 263, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antero Pedro Nascimento e de Lindinalva Maria Nascimento. SUELI CIN-
TRA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Valença, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/138.FLS.138V-VALENÇA/BA), Valença, BA no dia oito de 
agosto de mil novecentos e setenta (08/08/1970), residente e domiciliada Rua Amália 
de Faria, 263, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José da Con-
ceição e de Judite Isidória da Cintra.

TIAGO GOMES KUGLER, estado civil solteiro, profissão instalador de portas, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/169.FLS.014-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (22/09/1992), residente e domiciliado 
Rua João Abreu Castelo Branco, 47, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Edevaldo Kugler e de Josineide Gomes Evangelista. JAQUELINE OLIVEIRA GIL 
DE SOUSA, estado civil solteira, profissão dentista, nascida no Subdistrito Bela Vista, 
nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.213-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (14/02/1994), residente e domicilia-
da Rua Praia das Torres, 239, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Washington Gil de Sousa e de Ieda Maria de Oliveira.

LEANDRO IMPERIO LIMA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-448,FLS.226-SANTO AMARO/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (09/01/1992), residente e 
domiciliado Rua Terra Brasileira, 655, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Daniel Lima de Jesus e de Marilza Imperio. PAOLA BERTA-
ZZONI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A-127,FLS.149-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (11/02/1997), residente e domiciliada Rua 
Caxinguelê, 83, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edson Aparecido de Oliveira e de Andreia Bertazzoni Barreto.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão fiscal de loja, nascido neste 
Distrito (CN:LV-A-080,FLS.104-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e setenta e cinco (20/10/1975), residente e domiciliado Rua Itarumã, 
27, A, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Franco 
de Oliveira e de Judite Pinheiro de Oliveira. MEYRILANE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão garçonete, nascida em Camacan, Estado da Bahia (CN:LV-A-027,-
FLS.045-PAU BRASIL/BA), Camacan, BA no dia treze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (13/11/1982), residente e domiciliada Rua Itarumã, 27, A, casa 03, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo dos Santos e de Ivone 
Lima Santos.

JORGE AURELIANO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.029-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/06/1995), residente e domiciliado Avenida Caititu, 22, E, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Aureliano da Silva e 
de Tania Aparecida Sousa Gomes. JENNIFER DE OLIVEIRA BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/363.FLS.277V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e 
nove (10/08/1999), residente e domiciliada Avenida Caititu, 22, E, casa 01, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isair Gonçalves Barbosa 
e de Nivea Maria Deodato de Oliveira.

ANDERSON GUSTAVO FELIX DELFINO, estado civil solteiro, profissão repositor, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/276.FLS.289 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e sete (17/04/1997), residente e do-
miciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 419, casa 06, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nilson Delfino e de Neusa Maria Felix Delfino. MONALISA REI-
NALDO DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/276.FLS.062V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e noventa e sete (28/03/1997), residente e domiciliada Rua 
João Abreu Castelo Branco, 419, casa 06, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Rosana Reinaldo de Lima.

CLAUDIO DA SILVA COSTA, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos 
e oitenta (23/12/1980), residente e domiciliado Avenida Campanella, 1297, apartamento 
112, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga da Costa e de Edite Praeiro da 
Silva Costa. NATÁLIA CRISTINA PAULINO DA COSTA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Sebastião, neste Estado (CN:LV.A/025.FLS.236-SÃO SEBAS-
TIÃO/SP), São Sebastião, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(13/01/1996), residente e domiciliada Avenida Campanella, 1297, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Antunes da Costa e de Gilseléia Paulino.

ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Rio Real, Estado da Bahia, Rio Real, BA no dia doze de junho de mil novecentos e 
quarenta e sete (12/06/1947), residente e domiciliado Rua Francisco Vaz, 119, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dionisio Barbosa dos 
Santos e de Maria França do Nascimento. MARILENE ALVES RIBEIRO ARAUJO, es-
tado civil viúva, profissão do lar, nascida em Caatiba, Estado da Bahia, Caatiba, BA no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (16/12/1968), residente 
e domiciliada Rua Francisco Vaz, 119, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Delzuita Alves Ribeiro dos Santos.

THIAGO DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profissão adesivador, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/345.FLS.090V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e noventa e nove (31/05/1999), residente e domiciliado Rua Jar-
dim Tamoio, 1578, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Manoel Bartolomeu da Silva e de Marily de França Costa. JULIANY TAVARES 
NEVES, estado civil solteira, profissão empresária, nascida no Subdistrito Tatuapé, nes-
ta Capital (CN:LV.A/094.FLS.293 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (24/08/1994), residente e domiciliada Rua 
Jardim Tamoio, 1578, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Ribeiro Neves e de Simone Tavares de Moraes.

ELVÍS TSUNEO SINSATO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedição, 
nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/329.FLS.163-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (29/11/1975), residente e domiciliado Rua Dominique Serres, 145, bloco B, 
apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Matuo Sinsato e de Thereza Tsunê Sinsato. SOLANGE NEVES DE OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida no Subdistrito Vila Guilherme, 
nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.042V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (21/02/1976), residente 
e domiciliada Rua Dominique Serres, 145, bloco B, apartamento 21, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Neves de Oliveira 
Filho e de Djanira Laudelina de Oliveira.

BRUNO RIBEIRO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/254.FLS.067 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e seis (10/07/1996), residente e domi-
ciliado Rua Guabiroba de Minas, 05, A, casa 02, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Cicero Ferreira e de Maria Cristiane Ribeiro Ferreira. GABRIELA 
CHRISTINA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/373.FLS.109V ITAQUERA/SP), Santo André, 
SP no dia vinte e quatro de março de dois mil (24/03/2000), residente e domiciliada Rua 
Piacatu, 52, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson 
Santos Ferreira Junior e de Claudiceia Gonçalves de Oliveira.

GENIVALDO EUZEBIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nas-
cido em Toritama, Estado de Pernambuco, Toritama, PE no dia dezenove de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e seis (19/09/1956), residente e domiciliado Rua Sho 
Yoshioka, 34, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Euzebio Antonio 
da Silva e de Josefa Vita da Silva. SILVANA DIVINA SERRA CAMARGO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/091.
FLS.031 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e ses-
senta e dois (20/03/1962), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 34, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonel Camargo e de Vicentina Divina 
Serra Camargo.

TADEU NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico, nascido em 
Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/072.FLS.173-ITABUNA/BA), Itabuna, BA no dia qua-
torze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (14/02/1985), residente e domi-
ciliado Rua Renzo Baldini, 901, bloco 02, apartamento 61, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Neres da Silva e de Ivanete Pereira 
Nascimento. SOLAINE LOPES MARTINS, estado civil solteira, profissão analista, nas-
cida no Subdistrito Alto da Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.166-ALTO MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(14/03/1985), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 901, bloco 01, apartamento 
61, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altamiro Martins de 
Almeida e de Antonia Lopes Martins.

WELLISSON WESLEY CANDIDO PEIXOTO, estado civil solteiro, profissão assistente 
de coleta, nascido em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia seis de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (06/09/1995), residente e domiciliado Rua Tenente Antô-
nio João, 283, Cerâmica, São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP, 
filho de Reginaldo Flores Peixoto e de Eliana Candido. RAQUEL SILVA, estado civil 
solteira, profissão especialista de produtos, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e quatro (11/06/1994), residente 
e domiciliada Rua Sestílio Melani, 25, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Edson João da Silva e de Luciene dos Santos Silva. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de São Caetano do Sul, 
neste Estado.

GABRIEL EVANGELISTA SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estudan-
te, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de julho de dois mil 
(06/07/2000), residente e domiciliado Rua Diego de Figueroa, 225, apartamento 52-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliseu Evan-
gelista da Silva e de Purcinea Soares Santos da Silva. CAROLINA MORAIS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP 
no dia três de agosto de dois mil (03/08/2000), residente e domiciliada Rua Ramos de 
Azevedo, 45, Jardim Itapuã, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filha 
de Ricardo do Nascimento da Silva e de Glaucia Pereira de Morais Silva. Cópia Enviada 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

JOSÉ MOREIRA DIAS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Tauá, Es-
tado do Ceara (CN:LV.A/096.FLS.084-1º OFÍCIO DE TAUÁ/CE), Tauá, CE no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e três (22/02/1963), residente e do-
miciliado Rua Imigrantes, 2130, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cecílio Moreira e de Carmelina Moreira. ANTÔNIA LAU-
RINETE CÉSAR OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão merendeira escolar, nascida 
em Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/018.FLS.295V-1º OFÍCIO DE TAUÁ/CE), Tauá, CE 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e sessenta e nove (28/07/1969), residente 
e domiciliada Rua Imigrantes, 2130, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eunicio Oliveira e de Minervina César Oliveira.

LUIZ HENRIQUE BARROS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido neste Distrito (CN:LV.A/334.FLS.220 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (12/02/1999), residente e 
domiciliado Rua Adelina Patti, 67, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Edivaldo Pereira de Souza e de Ana Paula Barros de Souza. PATRICIA DA 
SILVA TELES, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(16/11/1986), residente e domiciliada Rua Adelina Patti, 67, casa 02, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Leite Teles e de Cleonice Pereira da Silva Teles.

JOSÉ CLEIDSON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão agricultor, 
nascido em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/054.FLS.008-1º DISTRI-
TO PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa e quatro (19/08/1994), residente e domiciliado Rua São 
Gonçalo do Piauí, 228, A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Silva dos Santos e 
de Maria Pereira da Silva. ELIS REGINA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/062.FLS.339 
1º DISTRITO PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia primeiro de 
março de mil novecentos e noventa e oito (01/03/1998), residente e domiciliada Rua 
São Gonçalo do Piauí, 228, A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josenildo Romário 
da Silva e de Maria Rosânia Gomes Lopes.

LUCIANO RODRIGUES PEREIRA, estado civil divorciado, profissão analista de siste-
mas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e nove (01/02/1979), residente e domiciliado Rua Herbert Arruda 
Pereira, 234, Jardim Cidade Pirituba, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Miguel Costa 
Pereira e de Maria Domingas Rodrigues Pereira. FABIANA AUGUSTO DE SOUZA, 
estado civil viúva, profissão analista de departamento pessoal, nascida neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta (26/10/1980), 
residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 159, torre 02, apartamen-
to 21, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro 
Alves de Souza e de Marta Augusto de Souza.

JOSÉ EVARISTO DE MOURA NETO, estado civil divorciado, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
abril de mil novecentos e sessenta e seis (22/04/1966), residente e domiciliado Rua Be-
leza Pura, 16, quadra I, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Pedro Evaristo de Moura e de Eunice Carvalho de Moura. ELISABETE DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e quatro (09/02/1974), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 43, quadra G, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo dos 
Santos e de Maria Vandete Batista Santos.

FELIPPE GAIDARJI, estado civil divorciado, profissão advogado, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e quarenta 
(17/12/1940), residente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 1820, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Zinovi Gaidarji e de Anna Uzum 
Gaidarji. OLIVAN FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Águas Vermelhas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/002.FLS.005-ÁGUAS 
VERMELHAS/MG), Águas Vermelhas, MG no dia nove de novembro de mil novecentos 
e setenta e seis (09/11/1976), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 
1820, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agenôr Fernandes 
da Silva e de Jueliza Lucas do Nascimento.

ERICO MONTEIRO DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.157V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (29/12/1979), residente e 
domiciliado Rua das Vertentes, 688, casa 02, Vila Constança, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Edson da Rocha e de Sandra Maria Monteiro da Rocha. CAMILA JOYCE 
MARTINI, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Santana, nesta 
Capital (CN:LV.A/046.FLS.040 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de 
mil novecentos e oitenta e três (20/05/1983), residente e domiciliada Rua Goiatá, 655, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Martini e 
de Alair Pires Bueno Martini.

ANTONIO MARCOS BASILIO, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em 
Cambé, Estado do Paraná(CN:LV.A/043.FLS.332-CAMBÉ/PR), Cambé, PR no dia vinte 
e nove de julho de mil novecentos e setenta e quatro (29/07/1974), residente e domicilia-
do Rua Júlio da Silva Batista, 26, Jardim Londres, Campinas, neste Estado, Campinas, 
SP, filho de Joaquim Basilio Filho e de Maria Cecilia Basilio. VALDENICE FLAVIANO, 
estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em Maringá, Estado do 
Paraná(CN:LV.A/066.FLS.079 1ºOFÍCIO DE MARINGÁ/PR), Maringá, PR no dia cinco 
de março de mil novecentos e sessenta e oito (05/03/1968), residente e domiciliada Ave-
nida Maria Luiza Americano, 47, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Flaviano 
e de Nair Felicio Flaviano.

DANIEL MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão inspetor de controle de 
qualidade, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/095.FLS.262-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(17/04/1984), residente e domiciliado Rua Confissão, 97, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando da Silva e de Jacira Moreira. PALOMA SAM-
PAIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/177.FLS.036-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (28/12/1992), residente e domiciliada Rua Iososuke 
Okaue, 738, B, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Sampaio da 
Silva e de Eunice Pedro da Silva.

ALAN CAETANO HIPOLITO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Sub-
distrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/322.FLS.145V-CERQUEIRA CÉSAR/
SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa (07/01/1990), re-
sidente e domiciliado Rua Freitas Guimarães, 370, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cícero Firmo Hipólito e de Adriana Caetano de Jesus. MELYSSA 
RODRIGUES ZAWADZKI, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/226.FLS.153 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (09/06/1995), residente e domiciliada Rua Freitas Guima-
rães, 370, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvir Zawadzki e 
de Maria Izabel Rodrigues Moreira.

ALEXANDRE LEMOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/089.FLS.033V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio 
de mil novecentos e oitenta e seis (13/05/1986), residente e domiciliado Avenida Lara 
Campos, 905, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliane Lemos. JOI-
CE THEODORO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida no Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.291-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (17/09/1986), residente 
e domiciliada Avenida Lara Campos, 905, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aparecido de Jesus Theodoro e de Jandira do Nascimento Theodoro.

MARCELO DOS SANTOS ROQUE, estado civil divorciado, profissão auxiliar de almo-
xarife, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro (20/10/1994), residente e domiciliado Avenida Padre 
Gregório Mafra, 572, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mar-
celo Roque e de Luiza Helena Teles dos Santos. BRENDA LETICIA DE CARVALHO 
BALBINO, estado civil solteira, profissão auxiliar de negócios, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/211.FLS.238V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro (10/10/1994), residente e domiciliada Rua Francisco 
Alarico Bérgamo, 813, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton 
Balbino e de Solange de Carvalho Balbino.

MARCELO FLORENTINO DE MACEDO, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia nove de junho de mil nove-
centos e setenta e dois (09/06/1972), residente e domiciliado Rua Torquato Ponte 
Lima, 238, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos 
Florentino de Macedo e de Maria Carmen de Macedo. MARIA AMÉLIA DE LIMA 
FERREIRA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Campos Gerais, Estado 
de Minas Gerais, Campos Gerais, MG no dia primeiro de maio de mil novecentos 
e quarenta e sete (01/05/1947), residente e domiciliada Rua dos Secadouros, 333, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Lima 
e de Maria Conceição Pereira.

CLEDILSON CAVALCANTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fresador, nasci-
do em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/337.FLS.184 GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/10/1985), residente 
e domiciliado Rua Sorvinha, 42, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Vanisio Corrêa da Silva e de Benedita Cavalcante da Silva. ÉRIKA LIMA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em Anápolis, Estado de Goiás 
(CN:LV.A/100.FLS.286 ITAQUERA/SP), Anápolis, GO no dia doze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (12/11/1987), residente e domiciliada Rua Sorvinha, 42, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Pereira de Souza e de 
Maria de Guadallupe Lima de Souza.

VAGNER GUEDES DE JESUS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar de lim-
peza, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/296.FLS.089V-JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e seis (22/04/1996), 
residente e domiciliado Rua Joapitanga, 507, B, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Vagner Guedes de Jesus e de Luiza Gonçalves da Silva. VICTORIA 
ALESSANDRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de telemarke-
ting, nascida neste Distrito (CN:LV.A/396.FLS.285-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de junho de dois mil e um (09/06/2001), residente e domiciliada Rua Joapitan-
ga, 507, B, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Mario Lopes dos 
Santos e de Glaucia Alessandra dos Santos.

ANDRE BEZERRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV-A-395,FLS.035-1º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(11/10/1997), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 840, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Bezerra Santos e de Zuleica Maria Bezerra San-
tos. QUEZIA SIQUEIRA FERNANDES, estado civil solteira, profissão estudante, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-221,FLS.064-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e oito (16/05/1998), residente 
e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 840, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Adão de Jesus Fernandes e de Roseli das Graças Siqueira Fernandes.

MARCO ANTONIO VALLE VALVERDE JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo - Capital (CC:LV.B/036.FLS.083-CAJAMAR/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (10/04/1985), residen-
te e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, 18, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marco Antonio Valle Valverde e de Solange Aparecida Ilidio Valverde. 
JULIANA PARANHOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/307.FLS.169 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de abril de mil novecentos e noventa e oito (30/04/1998), residente e domiciliada Tra-
vessa Nossa Senhora Aparecida, 18, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Carlos Paranhos e de Lucineia Rubio de Oliveira Paranhos.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DIEGO SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão promotor de 
vendas, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (16/08/1991), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Barbosa de Lima e de Maria da 
Gloria Silva. A pretendente: DARLENE SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
profissão secretária, estado civil divorciada, nascida em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (08/03/1992), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Arcelino Nonato Ribeiro e de Maria Nitercina dos Santos Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL PANZARINO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/11/1992), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Roberto Oliveira e de Isabel 
Panzarino Oliveira. A pretendente: MICHELLE ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(20/09/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mario 
Alves dos Santos e de Maria Lucia Fernandes Santos.

O pretendente: IGOR GREGORIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
professor de educação física, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(07/04/1993), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sandra 
Regina da Silva. A pretendente: KAREN COTRIM DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, profissão assistente de exportação, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (10/02/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Julio dos Santos e de Cleusa Maria Cotrim.

O pretendente: LUIZ ALBERTO DE GOUVEIA, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de TI, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/07/1989), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz de Gouveia 
e de Inamara Cristina Pepicelli Gouveia. A pretendente: MARIANA SOROLLA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão analista internacional, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (30/05/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Wilson Sorolla e de Maria Graças Sorolla.

O pretendente: EDNEY LEBRE, de nacionalidade brasileira, profissão administrador, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/01/1976), residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidney Lebre e de Oleni Teresa Lebre. 
A pretendente: TAMARA CARVALHO BONELLI, de nacionalidade brasileira, profissão 
economista, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/11/1982), 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Hugo Bonelli e 
de Solange Ferreira de Carvalho Bonelli.

O pretendente: RONIVON MASCARENHAS AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão porteiro, estado civil solteiro, nascido em Ipirá - BA, no dia (14/09/1989), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Oliveira Azevedo e de Irene 
Dias Mascarenhas Azevedo. A pretendente: EDNEIA SANTOS LIMA, de nacionalidade 
brasileira, profissão cabeleireira, estado civil divorciada, nascida em Maetinga - BA, no dia 
(30/05/1979), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ademário 
José de Lima e de Aureni Francisca dos Santos Lima.

O pretendente: VITOR SIMÕES VIANA, de nacionalidade brasileira, profissão advoga-
do, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/06/1984), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdeir Viana e de Eliana Simões 
Viana. A pretendente: MAYRA CYNTHIA ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, profissão gerente de RH, estado civil solteira, nascida em Caieiras - SP, no dia 
(17/08/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arcenio 
Inacio dos Santos e de Luzimar Rocha dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DE SOUZA SIMÕES, de nacionalidade brasileira, profissão 
treinador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/08/1995), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauricio Corrêa Simões e de 
Merimey Izabel de Souza Simões. A pretendente: BRUNNA SCANDIUZZI DOS SANTOS 
MOISES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida 
em Anapolis - GO, no dia (26/01/2000), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Airton dos Santos Moises e de Simone Scandiuzzi Montalvão.

O pretendente: DIEGO TOVAR, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/02/1990), residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Tovar Júnior e de Kátia Barberan Tovar. 
A pretendente: GABRIELA FROSI ARAKAKI, de nacionalidade brasileira, profissão ban-
cária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/07/1991), residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso Yuzo Arakaki e de Léa Frosi.

O pretendente: HAFID ZRIQO, de nacionalidade marroquina, profissão garçon, estado 
civil solteiro, nascido em Marrocos, no dia (07/04/1992), residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hassan Zriqo e de Hafida Goual. A pretendente: 
JULIANA MILITÃO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente 
contábil, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/03/1994), residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Militão de Araujo e de 
Vania Ferreira de Araujo.

O convivente: CARLOS AURÉLIO PARENTE, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em Mucambo - CE, no dia (17/01/1968), resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Gentil Parente e de 
Maria do Socorro Parente. A convivente: FRANCISCA EDINÉIA BEZERRA PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Cariré - CE, 
no dia (29/08/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José da Luz Carlos Pereira e de Antonia Bezerra do Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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 - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: ABEL DO CARMO OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 13/03/1955, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celestino de C. Oliveira e de Ernes-
tina Lourdes de Oliveira. A pretendente: MARIA DAS DORES DA ROCHA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Assis, SP, data-nascimento: 13/11/1957, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laudelina Maria de Jesus. Es
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