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Com a possibilidade de flexibilização do isolamento e estabelecimentos 
voltando a funcionar, alguns colaboradores podem ter medo de pegar 
a Covid-19 no local de trabalho. Esse medo é mais comum entre as 
pessoas com mais idade, mas os mais jovens também podem apresentar 
problemas de saúde que os colocam em maior risco.  Uma pessoa pode 
parecer perfeitamente saudável, mas ter problemas legítimos de saúde 
que o chefe não conhece. E o medo é uma resposta emocional, e mes-
mo aqueles que não fazem parte do grupo de risco têm seus próprios 
receios e ansiedades. Os líderes estão sendo inundados com conselhos 
e dicas práticas sobre como trazer os funcionários de volta ao trabalho 
com segurança.   

Medo do escritório

Sou um curioso da gestão de pessoas. Ao longo desses anos como 
gestor, aprendi muito com os profissionais de recursos humanos com 
quem tive a honra de trabalhar. Reconheço que muitos dos resultados 
e transformações que alcancei em minha carreira são porque conse-
gui ter um modelo prático e humano de gestão de pessoas, graças ao 
talento desses excelentes profissionais de recursos humanos que me 
acompanharam.   

Gestão de pessoas não é conversa, é ciência
A Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) 

apurou em junho, a comercialização de 2.984 unidades residenciais novas 
na cidade de São Paulo. O resultado foi 24,1% maior que o mês anterior 
(2.405 unidades), e 56,0% abaixo das vendas de junho de 2019 (6.789 
unidades). No acumulado de 12 meses (julho de 2019 a junho de 2020), 
as 46.480 unidades comercializadas representaram um aumento de 23,7% 
em relação ao período anterior (julho de 2018 a junho 2019), quando foram 
negociadas 37.569 unidades.   

Dicas para a compra da casa própria

Freepik

Negócios em Pauta

Gastronomia para Pets 
O chef Erick Jacquin celebra 25 anos de Brasil este ano. 

Depois de estar à frente da cozinha de restaurantes reno-
mados e levar o prazer da gastronomia às pessoas, agora 
ele vai oferecer essa experiência também para os animais 
de estimação. Em parceria com a Mon Petit Chéri, empresa 
de gastronomia para pets, o chef, jurado do programa Mas-
terChef Brasil e apresentador de Pesadelo na Cozinha, vai 
criar receitas exclusivas de "Tômpero Pet" voltadas para 
cães e gatos. Saiba mais em (www.monpetitcheri.com.br).  

  Leia a coluna completa na página 3

vecdigital.com/reprodução

News@TI

Engenheiros agrônomos e empreendedores 
participarão do primeiro Webinar da EsalqTec

@O Webinar contará com palestrantes que discutirão 
os desafios do empreendedor tecnológico, como o 

gerente executivo da EsalqTec Sérgio Marcus Barbosa e 
o vice-diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP) João Roberto Spotti Lopez, que farão 
a abertura do evento. Em seguida, o painel com a temática 
“Posicionamento da Universidade no Ecossistema Tecno-
lógico” contará com a contribuição dos professores Felipe 
Pilau, Joaquim Cunha Filho e Jeronimo Alves dos Santos 
que falarão sobre a criação de ambientes propícios para 
desenvolvimento empreendedor (https://www.sympla.com.
br/os-desafios-do-empreendedor-tecnologico__928018).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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Com a reabertura gradual do 
comércio e a chegada do ‘novo 
normal’, muitas empresas já 
mudaram a sua forma de operar, 
partindo para o regime remoto, o 
conhecido home office.

Seguindo esse cenário que já não é mais 
novidade em meio à pandemia do Coro-

navírus, outros profissionais e influencia-
dores digitais também começaram a migrar 
seus serviços, consultoria ou contato com 
o público para plataformas online.  

Para se ter uma ideia, de acordo com 
o próprio Instagram houve um aumento 
de 70% no número de transmissões ao 
vivo e também na audiência das lives no 
mês de março - início do distanciamento 
social. O mesmo aconteceu com outras 
plataformas de vídeo chamadas, como o 
Zoom, por exemplo. Outro dado relevante 
é uma pesquisa realizada pelo Google que 
mostra que o Coronavírus promoveu várias 
transformações nos hábitos dos brasileiros. 

Entre elas está presente o aumento da 
dependência da internet e tudo está se tor-
nando virtual. De acordo com Bruno Brito, 
sócio-fundador do Papo VIP, plataforma que 
ajuda profissionais e influenciadores digitais 
a agendarem horário com o seu público, 
agora é o momento de todos se atualizarem 
e entenderem que a tecnologia nos permite 
apostar em um trabalho remoto. 

“Temos que pensar pelo lado positivo de 
que essa pandemia de 2020 aconteceu em 
plena transformação digital, que já existem 
ferramentas muito competentes no mer-
cado que podem ajudar as empresas e em-
preendedores a faturarem normalmente, 
gerando ainda mais segurança e bem-estar 
para os colaboradores”, comenta.

A seguir, o especialista lista cinco formas 
de potencializar suas reuniões online. 
Confira: 

Cinco vantagens em migrar seu negócio 
para o mundo online

1 - Crie uma aproximação com o seu 
público: já pensou em organizar seu tempo e 
se comunicar com seu público/clientes? Hoje 
no mercado já existem plataformas que criam a 
possibilidade de fãs e seguidores conversarem 
com seus ‘ídolos’, com um horário marcado. 
A mesma facilidade pode ser criada para 
médicos ou psicólogos, por exemplo, como 
forma de marcar consultas online.

O mais legal de tudo isso é que a tecnolo-
gia permite a qualidade nas videochamadas, 
o profissional diminui custos com escritório 
e manutenção, e a pessoa que deseja marcar 
o horário, também pode economizar com 
transporte, já que a conversa pode ser 
realizada em qualquer lugar e hora. Além 
disso, o pagamento pode ser efetuado no 
próprio app, como no caso do Papo VIP.

2 - Segurança: muitas pessoas até 
realizam consultas e encontros de forma 
online, mas se preocupam com a questão do 
pagamento, se vai ser seguro ou não. Com 
um app de agendamento, o profissional con-
segue definir seu preço e disponibilidade, 

compartilhando seu URL. A plataforma 
garante uma ligação totalmente segura, 
sem trocar informação de conta.

3 - Integração entre as agendas: 
quando você entra em uma plataforma que 
te ajuda com a questão do agendamento 
de consultas ou encontros, ela automa-
ticamente cria uma integração entre a 
agenda do profissional/influenciador com 
a do público, gerando facilidade para am-
bos os lados. O app verifica os horários e 
as reservas são colocadas em um espaço 
vazio no seu calendário. Os interessados, 
podem acessar a agenda e escolher o me-
lhor horário para se consultar. Os conflitos 
não existem. 

4 - Sem vazamento de informação: 
cuidado ao escolher a plataforma de video-
chamadas, é preciso saber se não tem vaza-
mento de informações ou dados. Também 
é necessário cuidar da programação e dos 
pagamentos, protegendo sua privacidade, 
por isso é importante adotar uma platafor-
ma que garanta todas essas soluções, para 
otimizar tempo e  garantir a segurança dos 
dados. Por meio do Papo Vip você pode 
configurar seu perfil e começar a se conectar 
com seus seguidores ou clientes. 

5 - Se torne um mentor e passe a 
ganhar dinheiro com isso: outra van-
tagem de migrar para o online é garantir 
um maior acesso à mentoria  profissional. 
Antes, procurar ou fazer uma mentoria 
exigia uma série de questões, como definir 
um local, realizar todo o agendamento e 
muitas vezes até a forma de pagamento. 

Agora, por meio de uma plataforma que 
otimiza todo esse processo é possível marcar 
um horário em apenas alguns segundos, e 
para os profissionais da área só é preciso 
divulgar um link para o acesso. Além disso, 
a ferramenta é uma proteção, tanto para 
quem disponibiliza como para quem faz uso.

Fonte e mais informações: 
(https://app.papovip.com.br/).
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De acordo com o próprio 
Instagram houve um aumento de 
70% no número de transmissões 
ao vivo e também na audiência 
das lives no mês de março. 

9 milhões a mais
A produção brasileira de cereais, 

leguminosas e oleaginosas deve fe-
char o ano de 2020 em 250,5 milhões 
de toneladas. Caso a estimativa de 
safra feita em julho pelo IBGE se 
confirme, a produção será 3,8% su-
perior à registrada em 2019, ou seja, 
9 milhões de toneladas a mais. Entre 
as principais lavouras de grãos, são 
esperadas altas nas safras de soja 
(5,9%), arroz (7,3%), trigo (41%) 
e sorgo (6,4%). O algodão herbáceo 
deve manter a produção de 2019.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/do-trabalho-remoto-a-colaboracao-distribuida-nao-e-de-onde-voce-trabalha-e-como-voce-trabalha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/medo-do-escritorio-a-volta-ao-trabalho-na-flexibilizacao-do-isolamento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/em-tempos-de-pandemia-gestao-de-pessoas-nao-e-conversa-e-ciencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/financas-cinco-dicas-para-a-compra-da-casa-propria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/cadastramento-no-gov-br-e-obrigatorio-para-certificado-digital-ou-em-nuvem-no-acesso-ao-e-cac-receita/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
Telessaúde já é realidade e 
deve ser protagonista nos 

próximos anos

O mundo vive tempos 
difíceis e a única 
certeza que temos, 
além da constante 
ameaça do novo 
Coronavírus, é de que 
será inevitável uma 
intensa reestruturação 
organizacional. Na 
área da saúde, como 
em quase todas as 
outras, as mudanças 
já são visíveis e, 
nesse caminho sem 
volta, tudo indica 
que vão continuar 
acontecendo.

No atual cenário, 
pacientes e profis-
sionais ainda estão 

buscando o melhor caminho 
e construindo diretrizes 
para que os atendimentos 
sejam realizados com segu-
rança, tanto agora como nos 
próximos anos. Os setores 
da medicina e da prótese 
dentária devem encontrar 
formas de oferecer novas 
possibilidades dentro do 
“novo normal”. Em meio a 
tantas inseguranças quanto 
à saúde e prevenção, a per-
gunta que não quer calar é: 
o que (e como) será esse 
“novo normal?” Ainda que 
standards de trabalho e 
segurança já estejam sendo 
mobilizados, veja bem, é 
preciso, e assim será por 
bastante tempo, lidar com 
a conduta dos pacientes 
que continuarão reduzindo 
ou eliminando consultas, 
tratamentos e exposição 
aos ambientes de potencial 
contágio, especialmente 
nas situações consideradas 
menos “necessárias”. 

Esse impacto não será 
apenas durante o período 
de quarentena e medidas 
de isolamento social, mas 
também ao longo da se-
gunda e terceira onda do 
Coronavírus e, claro, após 
a pandemia. Consultas a 
distância, aparelhos para 
diagnósticos em casa, pro-
cedimentos médicos mais 
por necessidade e menos 
por vaidade fazem parte da 
nova realidade.

A teleorientação, por 
exemplo, propõe um acon-
selhamento profissional a 
distância e pode ser feita por 
médicos, dentistas e outros 
profissionais. Esta modali-
dade de atendimento já está, 
inclusive, temporariamente 
regulamentada pelo Conse-
lho Federal de Odontologia. 
Outras possibilidades são 
o telemonitoramento, que 
funciona como uma central 
para acompanhamento de 
pacientes com doenças 
crônicas; e, ainda, a telecon-
sultoria, que proporciona 
a troca de informações e 
conhecimentos entre médi-
cos para a confirmação de 
diagnósticos. Estas formas 
de atender pacientes e pra-
ticar a saúde por meio de 
tecnologias remotas já são 
realidade e devem ganhar 
ainda mais força no próxi-
mo ano. É evidente que as 
limitações ainda são muitas, 

desde questões técnicas 
até o acesso aos suportes 
digitais, mas não há como 
negar sua potência.

Outro ponto importante 
diz respeito aos ambientes 
hospitalares, de clínicas e 
consultórios. Novos equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPIs) serão exigidos e 
obrigatórios, além do uso de 
ferramentas adicionais de 
desinfecção e esterilização 
de ambientes, superfícies e 
pessoas. E não será muito 
diferente em indústrias e 
escritórios, onde modelos 
de higiene e sanitização 
deverão ser reavaliados 
constantemente, minimi-
zando não apenas as pos-
sibilidades de contágio da 
Covid-19, mas as prováveis 
e futuras outras doenças.

Na saúde, em todas as suas 
possibilidades, ainda acom-
panharemos muitos deba-
tes sobre tecnologias de 
monitoramento em tempo 
real da saúde das pessoas. 
E isso é fundamental para 
que um caminho seguro seja 
proposto, que ao mesmo 
tempo respeite a liberda-
de, privacidade e todos os 
direitos fundamentais do 
ser humano. Em resumo: 
o mundo mudou e nós não 
estávamos preparados. Ti-
vemos pouco tempo para a 
reação e para nos adaptar.  

No ar, fica a certeza de que 
precisamos nos preparar 
ainda mais para as transfor-
mações necessárias.  É pre-
ciso lembrar que, em uma 
pandemia, não são somente 
os vírus que matam. Há todo 
o contexto sócioeconômico, 
que é duramente afetado.

Com a perda de postos 
de trabalho e, consequen-
temente, de recursos finan-
ceiros, surgem dificuldades 
para o acesso à alimentação. 
A pobreza e desnutrição, 
como sabemos, também 
mata e afeta o desenvolvi-
mento de várias gerações. 
Outro impacto direto é o 
aumento da violência, agra-
vada pelo desespero de não 
se ter comida na mesa. Isso 
sem falar do enorme núme-
ro de pessoas que desenvol-
ve depressão, ansiedade, 
angústia e crises de pânico, 
entre outros problemas de 
saúde mental, que podem 
causar sérias complicações 
e levar, até mesmo, à morte.

Precisamos não apenas 
aperfeiçoar nossos proto-
colos de segurança para 
salvar mais pessoas, mas, 
efetivamente, para admi-
nistrarmos futuras crises 
com o mínimo de impacto. 
Mais do que nunca, é pre-
ciso construir tecnologias 
e sistemas que permitam 
predizer, evitar e adminis-
trar futuras pandemias, 
evitando ou minimizando 
ao máximo os danos que 
possam causar na economia 
e na plenitude da vida em 
nosso planeta. Esse deve ser 
o aprendizado necessário e 
fundamental a ser extraído 
neste momento.

(*) É presidente e CEO da S.I.N. 
Implant System.

Felipe Leonard (*)

Qual será o futuro do TikTok?

Dane Avanzi (*)

O conflito velado entre Estados 
Unidos e China pela hegemonia 
mundial já dura décadas. Parte 

dos bastidores da chamada Cyberwar 
foi desnudada pelo analista de sistemas 
e ex-agente da CIA Edward Snowden e 
o fundador do WikiLeaks Julian Assen-
ge. Certamente, o conflito envolvendo 
o TIkTok é mais um desdobramento 
dessa guerra virtual envolvendo os 
dois países.

A recente decisão de Trump envol-
vendo o aplicativo, que já soma mais 
de 800 milhões de usuários ativos 
mensais, foi vista por muitos como 
uma medida autoritária. É um tema 
delicado porque envolve uma alega-
ção de ameaça à Segurança Nacional, 
na visão do governo estadunidense. 
Autoridades defendem que cidadãos 
americanos estão sendo monitorados 
e tendo dados coletados pela Byte-
Dance, startup chinesa detentora do 
aplicativo. Porém, é preciso lembrar 
que Facebook, Google, Amazon, entre 
outras empresas americanas, também 
têm acesso a dados de usuários em todo 
o mundo e jamais houve por parte de 
autoridades estrangeiras a atitude de 
banimento ora cogitada.

Há de se pontuar, também, o recente 
revés sofrido por Trump a partir de um 
movimento organizado pelo TikTok. 
Usuários do país teriam feito um ato 
contra o presidente ao se inscreverem 
para um comício em Tulsa, Oklahoma, 
e não comparecerem. As imagens do 
evento praticamente vazio repercuti-
ram no mundo todo, para o constran-
gimento do líder americano.

Do ponto de vista da liberdade dos 
cidadãos americanos, o banimento do 
TikTok representa, no mínimo, um con-
trassenso – afinal, os Estados Unidos 
são ou não são a terra dos livres (ou 
“the land of the free”), como bradam 
em seu hino nacional?

Como o aplicativo é utilizado por jo-
vens, pode haver inclusive uma reação 
contrária e a rede social ganhar até 
mais usuários, a exemplo da mobiliza-
ção que resultou no esvaziamento de 
um comício. Caso haja ordem judicial 
determinando a paralização do serviço, 
provavelmente haverá uma batalha ju-
dicial, e, eventualmente, pode ocorrer 
uma derrota do presidente Trump. A 
situação é complexa porque Segurança 
Nacional e liberdade são temas que mo-
bilizam a opinião pública, dois valores 
basilares para a Democracia Americana.

Outro ponto importante é que, como 
os Estados Unidos desempenham um 
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“A recente 
decisão de Trump 

envolvendo o 
aplicativo, que já 

soma mais de 800 
milhões de usuários 

ativos mensais, foi 
vista por muitos 

como uma medida 
autoritária. É um 

tema delicado 
porque envolve 

uma alegação de 
ameaça à Segurança 

Nacional, na 
visão do governo 
estadunidense.”

dores locais a bloqueá-lo. Isso exigiria 
uma força-tarefa muito bem estrutu-
rada e operando full-time. Portanto, 
as chances de o banimento dar certo 
são pequenas.

Governos de todo o mundo vão a 
reboque da tecnologia. Há tempos, 
todos os Estados enquanto instituições 
no mundo vivem em crise por não 
conseguirem, salvo exceções, garantir 
o bem-estar social à maioria dos cida-
dãos. Em razão disso, posturas e visões 
assíncronas com a realidade dos fatos 
serão inócuas, especialmente quando 
tomadas à guisa de atos voluntariosos 
e à revelia de debate e consenso com 
as forças e poderes políticos. Por co-
nectar as pessoas de modo direto e 
democrático nas redes sociais, a tecno-
logia esvaziou o poder antes exercido 
por grupos específicos, sendo o poder 
político, talvez, o que mais precisa se 
adaptar a essa nova realidade, no que 
tange à construção de ideias e projetos 
com a população.

Sendo banido ou não,  uma 
consequên cia é certa: o presidente 
Trump sairá desgastado do episódio. 
Em verdade, hoje, qualquer Estado 
do mundo possui limitado controle 
sobre a internet, a tecnologia. Se 
conseguir banir o aplicativo, a de-
mocracia americana sairá arranhada 
do episódio. Lembrando uma célebre 
frase da Dama De Ferro, Margaret 
Thatcher, “estar no poder é como ser 
uma dama: se você tiver que lembrar 
as pessoas que você é, você não é.” 
Reconhecer essa vulnerabilidade é 
essencial para saber as guerras que 
podem ser lutadas - e vencidas - e 
como se posicionar no jogo.

(*) É empresário, advogado e Diretor 
do Grupo Avanzi.

Os dias parecem estar contados para o TikTok nos Estados Unidos. Caso o aplicativo não seja comprado 
por uma empresa estadunidense, como a Microsoft, que já negocia a aquisição, poderá ser banido do 
país no próximo mês, como determinou o presidente Donald Trump. Em comunicado, o TikTok disse 
que a decisão foi emitida "sem o devido processo legal".
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Accenture anuncia aquisição da empresa 
brasileira Organize Cloud Labs

@A Accenture anuncia a aquisição da Organize Cloud Labs, 
primeira empresa parceira na categoria Elite da ServiceNow 

na América Latina. A operação fortalece a ampla gama de ofertas 
de tecnologia da Accenture, além do profundo conhecimento em 
estratégia, migração, implementação e gerenciamento de cloud. 
Juntas, a Accenture e a Organize Cloud Labs oferecem aos clientes 
acesso à mais ampla experiência no mercado local para promover 
inovação e transformação dos processos e das infraestruturas 
existentes. Com isso, as empresas encontram respostas às neces-
sidades do usuário final no processo de sua transformação digital. 
A Organize Cloud Labs reúne um dos maiores números de certi-
ficações na plataforma ServiceNow na região. Esses profissionais 
se unem agora à prática global ServiceNow da Accenture (http://
www.accenture.com.br).

Superlógica anuncia eventos online para os 
mercados imobiliário e de condomínios

@O Grupo Superlógica, líder em tecnologia da informação para 
o mercado condominial e imobiliário, anuncia a realização do 

Superlógica Next Live, uma série de eventos online para o mercado 
condominial e imobiliário, que irá mostrar como essas empresas 
podem aproveitar as oportunidades criadas pelo trabalho remoto 
e se tornarem mais eficientes e competitivas. O evento principal 
acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro e será precedido por edições 
de menor porte, também online, o Superlógica Next Pocket, do dia 

12 de agosto ao dia 23 de setembro de 2020. Todas as atividades 
serão gratuitas.

Cognizant compra New Signature, líder em 
transformação digital em nuvem

@A Cognizant comprou a New Signature, parceira independente 
da Microsoft em soluções de transformação digital na nuvem. 

A transação deve ser finalizada ainda no terceiro trimestre e está 
sujeita às análises regulatórias. Os valores não foram informados. 
A aquisição da New Signature expande os serviços de consultoria 
em nuvem em hiperescala e será a base de um novo grupo da 
Cognizant dedicado a soluções em nuvem da Microsoft (www.
cognizant.com.br).

SAE BRASIL lança desafio estudantil para 
criação de carros movidos a hidrogênio

@A SAE BRASIL lança às universidades brasileiras o SAE BRA-
SIL& BALLARD STUDENT H2CHALLENGE, primeiro desafio 

estudantil no país para a construção de veículos movidos a hidrogê-
nio. A iniciativa conta com 13 equipes inscritas de 12 instituições 
de ensino superior dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Paraná e Bahia, e tem o apoio da canadense Ballard 
Power Systems, líder nessa tecnologia com operações na Europa, 
Estados Unidos e China. Nessa primeira etapa foram realizados 
nove cursos de capacitação para os alunos de engenharia sobre 
os temas da mobilidade com hidrogênio, e incentivada a interação 
entre profissionais da academia e da indústria.

ricardosouza@netjen.com.br

papel importante na economia global, 
certamente poderão influenciar outras 
nações a tomar a mesma decisão de 
banir, ou, como contrapartida, incenti-
var retaliações a empresas americanas 
em outras partes do mundo, especial-
mente na Europa, onde o Facebook é 
frequentemente demandado nas cortes 
da União Europeia por questões de 
violação de privacidade, por exemplo. 
No Brasil, entretanto, acredito que di-
ficilmente poderá haver consequências 
para os usuários.

Tecnicamente, é possível eliminar o 
acesso ao aplicativo de todo o território 
americano, ao obrigar serviços e prove-



Consumo aparente de bens 
industriais cresceu 5,2% em junho
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webinar, desta vez com o tema “Ecossistemas de Inovação”, a partir 
das 19h (horário Brasília). As inscrições, que são gratuitas, podem ser 
feitas pelo link (https://bit.ly/2DGieUV). Empresas, estados e municípios 
estão cada vez mais atentos ao potencial de inovar através de parcerias 
e fomento de ecossistemas. Os palestrantes convidados são o arquiteto 
e urbanista, pesquisador da FAU-USP, doutor Caio Vassão; o fundador e 
CEO da Boomera, Guilherme Brammer; e a gerente Sênior da Unidade 
de Negócios do Sidia, Jacqueline Freitas. O webinar terá a moderação 
do jornalista Guilherme Manechini.   

E - Tecnologia e Transportes 
Os maiores especialistas da indústria automobilística, de tecnologia, 
grandes operadores de logística e transportes, e as startups mais dis-
ruptivas do setor, estarão reunidos em um só evento on-line e gratuito: 
o Frotas Conectadas 2020. Realizado pelo TruckPad - plataforma digital 
de conexão entre caminhoneiros e cargas - trata-se do maior encontro 
da América Latina que promove a interação dessas áreas, criando novas 
soluções para ganhos de eficiência e competitividade em Logística de 
Transporte. O evento ocorre entre os próximos dias 18 e 20, das 13h 
às 19h30. Inscrições no site: (https://frotasconectadas.com.br/), onde 
é possível também saber sobre programação completa. 

F - História de Tradição
A marca de queijos Faixa Azul, reconhecida pelo seu tradicional parmesão, 
completa 80 anos. Para celebrar o momento e reforçar sua tradição, lança 
uma campanha que conta a sua história e de seu famoso queijo parmesão, 
com destaque para a trajetória do imigrante italiano mestre Vito. Começou 
em 1940, quando Mestre Vito desembarcou no país trazendo de Parma, 
na Itália, uma receita de família do parmesão. A cidade de São Gonçalo 
do Sapucaí, em Minas, foi o local escolhido para o início da produção do 
queijo, que logo conquistou o paladar da região e, depois, do Brasil. Faixa 
Azul foi a primeira marca de parmesão produzido em escala industrial e 
até hoje mantém sua receita original e acabamento artesanal. 

G - Tecnologia Antiembaçante
O que começou como uma necessidade de uma ótica localizada em 
Blumenau, Santa Catarina, agora é um sucesso de vendas em todo o 

A - Streaming da Starzplay
A Starz, uma empresa da Lionsgate, anunciou ontem (11) que o Star-
zplay, seu serviço internacional de streaming premium, agora está 
disponível na Claro. O lançamento representa a chegada do Starzplay na 
maior plataforma de distribuição de conteúdo do país e um indicador de 
crescimento significativo para o serviço no Brasil desde seu lançamento 
em 2019. Durante o primeiro mês, quem assinar o serviço pela Claro 
recebe 50% de desconto no valor mensal de R$ 14,90, por três meses. 
Os clientes de TV por assinatura da Claro poderão assinar o serviço da 
Starzplay pelo decodificador, no canal 250, ou diretamente pelo NOW. 

B - Jovens Talentos
A Ecolab, líder mundial em prevenção de infecções, soluções e serviços 
para água e higiene, está recrutando profissionais de Engenharia Quí-
mica para o seu programa Jovens Talentos. Formados entre dezembro 
de 2018 e julho deste ano, os candidatos poderão se inscrever no site 
(https://bit.ly/2Dkliq1). A busca é por profissionais para atuar na área de 
Planejamento de Produção em suas plantas industriais, localizadas em 
Barueri, Suzano e Franca. Os jovens contratados terão a oportunidade 
de ter uma jornada multidisciplinar que envolve, além das áreas de 
Planejamento e Produção, Logística, Qualidade e Compras.

C - Programas de Estágio
O BTG Pactual abriu inscrições para dois programas de estágio em 
2021, que vão oferecer aos estudantes a oportunidade de conhecer o 
dia a dia e as áreas do maior Banco de investimentos da América Latina. 
As etapas do processo seletivo serão conduzidas online. Os programas 
oferecem aos universitários a oportunidade de assumir responsabilidades 
reais e relevantes em seus estágios e assim aprender com os principais 
sócios e gestores do BTG Pactual. Para isto, buscamos jovens com alto 
potencial e muita motivação para crescer e construir algo especial, 
único. Mais informações e inscrições no llink: (https://jobs.kenoby.com/
btgpactualexperienceglobal).

D -  Ecossistemas de Inovação
A Revista The Funnel Brasil, em parceria com o Sidia Instituto de 
Ciência e Tecnologia, promove no próximo dia 19 (quarta-feira) um 

território brasileiro. A flanela com tecnologia antiembaçante Outfog, 
da LPR Brasil Representação Comercio e Serviços, chegou ao mercado 
com o desafio de eliminar o embaçamento das lentes de quem utiliza 
máscara, item de segurança essencial para diminuir o contágio do 
Coronavírus. Desde que foi lançada em meio à pandemia, já são mais 
de 200 mil flanelas vendidas e cerca de quatro mil pontos de venda em 
todo o Brasil. A flanela já está no top 10 da Loja Integrada, plataforma 
de e-commerce para criação de lojas virtuais voltada para pequenas e 
médias empresas. Mais informações em: (www.outfog.com.br).

H - Está de Volta
O Brasil já teve uma solução para navegar a primeira grande transforma-
ção digital – o Prêmio iBest, que entre 1996 a 2008 foi a bússola para o 
encontro das melhores iniciativas pioneiras na internet, e considerado 
então a maior premiação do gênero em todo o mundo. E agora é lançado 
o Novo Prêmio iBest, que pela primeira vez irá apontar aos brasileiros os 
dez mais relevantes Bancos Digitais no Brasil, considerando a presença 
unificada de seus sites, apps e redes sociais (Instagram, Facebook, 
Youtube e Twitter). No dia 21 de setembro será feita a divulgação dos 
dez finalistas iBest Top10 em Bancos Digitais. Os vencedores do iBest 
na categoria serão anunciados em 8 de dezembro. 

I - Saneamento no Brasil
A programação do Fórum será formada por três painéis e, em cada um deles, 
haverá uma apresentação, seguida por uma avaliação de três especialistas 
do setor. O primeiro tema “Cenários de investimentos públicos e privados 
no setor” será proferido por Percy Soares Neto, diretor executivo da Abcon. 
O segundo assunto “Oportunidades em projetos e soluções de engenharia” 
será ministrado por Hélio Sugimura, gerente de Marketing da Mitsubishi 
Electric, e o terceiro tema “A realidade do saneamento no Brasil e a susten-
tabilidade - impactos ambientais, econômicos e sociais” será abordado por 
Édison Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. Acontece no próximo 
dia 20, das 15h às 17h30. Inscrições: (www.sobratemaforum.com.br).

J - Audiovisual e Direção
Objetivando capacitar profissionais para atuar como diretores de filmes 
para os mercados cinematográfico e publicitário, a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) anuncia o curso online Direção de Filmes 
e Propaganda, que será coordenado e ministrado pelo diretor e professor 
Roney Giah. O curso conta com um conteúdo voltado a capacitar o aluno 
a compreender e dominar noções básicas de direção como a escolha e 
formação de equipe; liderança no set de filmagem; estruturação de um 
filme a partir da planilha de custos; criação de tratamento; concepção 
de storyboard; e como construir e apresentar um pitch para clientes ou 
para um canal. Inscrições e mais informações: (https://www.espm.br/
educacao_continuada/direcao-de-filmes-e-propaganda/).

O home office 
é o futuro 

da contabilidade?

Em março deste 
ano, as empresas 
brasileiras foram 
conduzidas a uma 
mudança brusca e 
profunda em suas 
formas de operação 

O home office des-
pontou como única 
possibilidade viável 

para manter as companhias 
em pleno funcionamento, 
em função da quarentena 
imposta pelo novo Coro-
navírus. Muitos segmentos 
não estavam preparados 
para essa mudança total 
de formato e outros, pela 
dinâmica de atuação, não 
enxergavam o sistema 
como opção para 100% de 
sua rotina. Mas, o fato é que 
todos os setores tiveram 
que se adaptar e a conta-
bilidade é um deles.

A área contábil tem se 
digitalizado rapidamente 
nos últimos anos e a qua-
rentena apenas acelerou 
alguns processos. Muitas 
das interações com o Fisco 
e demais órgãos públicos 
já vinham sendo realiza-
dos, com resultados muito 
positivos, como ganho de 
produtividade, otimização 
de processos e qualidade 
de vida para os profissio-
nais envolvidos, a partir do 
momento em que puderam 
dispor de mais tempo com 
suas famílias. 

Muitas empresas de con-
tabilidade também vinham 
se reinventando com reuni-
ões virtuais com clientes, 
troca de informações rea-
lizadas de maneira digital e 
assinaturas eletrônicas. Em 
grandes cidades, como São 
Paulo, a jornada parcial em 
home office já era realidade 
por conta dos desafios de 
mobilidade. Porém, muitos 
procedimentos ainda pe-
diam a participação presen-
cial de seus atores, antes da 
quarentena, e tiveram que 
ser adaptados em tempo 
recorde para atender às 
exigências do isolamento. 

Em relação à dinâmica 
interna das empresas de 
contabilidade, uma das pos-

sibilidades foi a migração 
para sistemas de telefonia 
PABX digital, com ramais 
em nuvem, e centrais de 
atendimento a clientes e 
colaboradores em platafor-
ma multicanal em nuvem. A 
gestão das equipes, sempre 
realizada com base na con-
fiança e na comunicação, 
dois valores imprescindí-
veis para plena atuação de 
qualquer empresa, ganhou 
novos contornos. 

Aos colaboradores foi 
dada maior autonomia na 
organização de horários e 
os grupos de comunicação 
com mensagens instan-
tâneas, salas virtuais e 
reuniões diárias de sprint, 
ganharam mais valor. Na 
prática, pudemos ver que 
a contabilidade tem todas 
as condições para atuar 
na modalidade home of-
fice, porém, ainda há um 
caminho a percorrer para 
garantir o funcionamento 
eficiente de todas as ope-
rações e processos con-
tábeis, principalmente no 
que tange às necessidades 
externas das empresas. 

Um modelo híbrido pode 
ser a melhor alternativa 
para o período pós-qua-
rentena. A interação física 
com as equipes, com pre-
valência do sistema home 
office, é um modelo válido, 
já que e algumas reuniões, 
treinamentos e encontros 
de equipe conferem trocas 
mais eficientes quando 
realizados no formato pre-
sencial.

As unidades físicas das 
empresas de contabilidade 
poderão dar lugar a espaços 
de coworking para encon-
tros presenciais pontuais. 
Como se sabe, pela experi-
ência atual, a qualidade do 
trabalho e o resultado final 
não serão afetados pela mo-
dalidade presencial/digital, 
pelo contrário, terão muito 
a desenvolver e evoluir. 

O grande desafio para 
todos será encontrar o 
equilíbrio para organizar as 
ações nas esferas pessoal e 
profissional. 

(*) - É diretor do Grupo Atai.

Marcio Tamura (*)

No total, 83% das em-
presas consultadas 
afirmam que estão 

utilizando essas ferramentas 
para incremento nas vendas. 
É o que demonstra pesquisa 
da Boa Vista realizada em 
junho e que ouviu, em todo 
o Brasil, 1.260 empresários 
dos setores indústria, co-
mércio e serviços.

Desde o advento da crise, 
45% das empresas procu-
raram se adaptar à nova 
realidade e 69% afirmam 
que as ações tomadas 
serão permanentes no fu-
turo. Entre as iniciativas 
implantadas diante do 
atual cenário incluem-se 
as vendas online e o deli-

Maioria das empresas utilizam o delivery 
para incremento nas vendas.
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Sem festas 
juninas e 
flexibilização, 
caem as 
vendas nos 
supermercados

O cancelamento das tra-
dicionais festas juninas e 
julinas, somado à reabertura 
do comércio de rua, bares, 
restaurantes e shoppings, 
causaram uma desacele-
ração no valor de vendas 
registado em junho pela As-
sociação Paulista de Super-
mercados. O faturamento 
real dos supermercados, no 
conceito de mesmas lojas – 
que considera as unidades 
em operação no tempo míni-
mo de 12 meses – registrou 
queda de 0,4% no estado na 
comparação com o mesmo 
junho de 2019. 

A Grande São Paulo foi 
a região que mais sentiu a 
queda de vendas com -3,9% 
em comparação ao ano an-
terior. O cenário, porém, 
é diferente no interior do 
Estado, onde os índices se 
mantiveram em 2,2%. No 
acumulado de 2020, o setor 
varejista alimentar registrou 
a primeira queda desde fe-
vereiro, caindo de 7,4% em 
maio para 5,7% em junho. 
“O setor já esperava uma 
retração nas vendas devido 
ao aumento do desemprego, 
o que obriga os consumido-
res a serem mais seletivos 
em suas compras”, explica 
o presidente da APAS, Ro-
naldo dos Santos (AI/Apas).

O Indicador Mensal de 
Consumo Aparente de 
Bens Industriais, medido 
pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada 
(Ipea), cresceu 5,2% em 
junho, em comparação 
ao mês anterior, na série 
com ajuste sazonal. O 
indicador mede a parcela 
da produção industrial 
doméstica destinada ao 
mercado interno, acrescida 
das importações. Com a 
alta de 2,2% observada em 
maio, em relação a abril, o 
segundo trimestre de 2020 
registrou queda de 19,6% 
na margem. O estudo foi 
divulgado ontem.

Enquanto a produção in-
terna destinada ao mercado 
nacional (bens nacionais) 
aumentou 16,2%, as impor-
tações de bens industriais 
caíram 22,5%. Em relação 
a junho do ano passado, a 
demanda interna por bens 
industriais mostrou retra-
ção de 12,4%. Com isso, o 
segundo trimestre do ano 
apresentou queda de 19,7% 
na comparação interanual, 
não na margem, em relação 
ao verificado no mesmo 
período do ano passado. 
No ano de 2020, até junho, 
a queda acumulada atingiu 
9,8%.

Na análise de 12 meses 
encerrados em junho, a 

O destaque positivo ficou com o segmento veículos.
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Vendas online e delivery marcam 
nova realidade das empresas
Os aplicativos e as redes sociais passaram a ter um papel crucial nos últimos três meses

inadimplência. Já no que se 
refere a oportunidades gera-
das durante a crise, apenas 
16% das empresas afirmam 
ter obtido alguma vantagem 
para os negócios.

O levantamento feito pela 
Boa Vista também constatou 
que para 88% dos empre-
sários do País só deverão 
retornar ao ritmo normal 
no longo prazo, ou seja, os 
resultados deverão come-
çar a aparecer ao final de 
2021. E 68% das empresas 
ainda requerem apoio para 
conseguir sobreviver e 85% 
anseiam por conseguir cré-
dito com menos burocracia. 
(Fonte e mais informações: 
boavistascpc.com).

very. No setor da indústria, 
bem como em empresas 
de médio e grande porte, 
destaca-se o home office 
como ação de “adaptação 
e sobrevivência”, e conse-
quente redução de custos.

Outro dado importante é 
que 47% dos empresários 
procuraram por novas tecno-
logias que trouxessem mais 
clientes, mas ao mesmo tem-
po 62% continuam em busca 
de soluções para reduzir a 

demanda foi reduzida em 
4,2%, enquanto a produção 
industrial, medida pelo 
IBGE, acumulou baixa de 
5,6%. O estudo também 
revelou que, em relação às 
grandes categorias econô-
micas, o bom desempenho 
de junho na comparação 
dessazonalizada foi bas-
tante disseminado. Exce-
tuando o segmento bens de 
capital, que recuou 13,9%, 
todos os demais apresen-
taram variação positiva. 
Destaque para a demanda 
por bens de consumo du-
ráveis, que subiu 72,1% na 
margem. 

O Ipea apurou ainda que, 
com relação às classes de 
produção, o bom desempe-
nho registrado pelas gran-
des categorias econômicas 
se refletiu no resultado da 

demanda interna por bens 
da indústria de transfor-
mação, que aumentou 
2,8% em junho sobre maio. 
O forte crescimento das 
importações de petróleo e 
gás natural no período le-
varam a indústria extrativa 
mineral a uma expansão de 
59,7% na margem.

O estudo do Ipea consta-
tou que 15 dos 22 segmen-
tos pesquisados reduziram 
o índice de difusão, que 
mede o percentual dos 
segmentos da indústria 
de transformação, com 
aumento em comparação 
ao período anterior, após 
ajuste sazonal, de 77% em 
maio para 68% em junho. 
O destaque positivo ficou 
com o segmento veículos, 
cuja alta na margem atingiu 
72,4% (ABr).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: FELIPE JÚLIO BALDUINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rosimeire Balduino dos Santos. A pretendente: KATIA 
REGINA DA CRUZ SOUZA, estado civil divorciada, profissão assistente administrativo, 
nascida em Santo André, SP, no dia (08/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo de Souza e de Nair da Cruz de Souza.

O pretendente: CLEDINILSON CUSTÓDIO, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Viçosa, MG, no dia (11/06/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Custódio e de Efigênia Rôla Custódio. A pretendente: VALDENICE 
PEREIRA COSTA, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (30/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Efigenio Mateus Costa e de Josefa Pereira Costa.

O pretendente: LUAN LIMA DE MORAES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/07/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Ricardo de Moraes e de Alana Lima Leal. 
A pretendente: JULIANA BENTO SANGLARD TOLEDO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1985), residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Julio Toledo e de Luiza Gabriela Bento Toledo.

O pretendente: JONATHAN LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Lima dos Santos e de Cicera Aparecida Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: BRUNA KARINA DE AVELAR, estado civil solteira, profissão 
enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Avelar e de Alzira Maria de Andrade 
Pacheco Avelar.

O pretendente: JONES TEODORO, estado civil divorciado, profissão segurança, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (27/08/1975), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Moacir Inacio Teodoro e de Maria Aparecida Inacio Teodoro. A pretendente: 
MARISTELA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/01/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo Pereira da Silva e de Maria Helena Gomes da Silva.

O pretendente: ROGERIO OLIMPIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio da Silva e de Fabiana Cristina Olimpio da Silva. 
A pretendente: GISLAINE BORGES REGO LOBATO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/01/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Zacarias Marques Lobato e de Juliene Borges Rego Lobato.

O pretendente: VICTOR PEREIRA BEZERRA, estado civil solteiro, profissão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Candido Bezerra e de Elisangela Silva Pereira. A 
pretendente: HESHILEY THAYNÁ ALVES DE PAIVA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Mongaguá, SP, no dia (14/09/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Ricardo de Paiva Silva e de 
Márcia Cristina Alves da Silva.

O pretendente: PAULO GABRIEL SOUZA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (11/10/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Palma Nascimento e de 
Alexandra de Souza Barbosa. A pretendente: MAYSA SANTANA DOS ANJOS, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida em Diadema, SP, no dia (09/02/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley Paes dos Anjos e de Vera 
Lucia Santana dos Anjos.

O pretendente: LUCIMARCO AZEVEDO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
mestre de obras, nascido em Lorena, SP, no dia (28/11/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arildo José de Souza e de Aleli Azevedo Moreira. A 
pretendente: TATHIANE PINTO DE MOURA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Gomes de Moura e de Ester Pinto de Moura.

O pretendente: DIOGO SANTANA VIEIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edvaldo dos Santos Vieira e de Terezinha Dalvina de Santana 
Vieira. A pretendente: GLEICE MACÊDO ROCHA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
logística, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/04/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Neves da Rocha e de Maria de Lourdes de Macêdo.

O pretendente: LUCAS ALVES FREITAS HONKE, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson Tamotsu Honke e de Silvana Alves Freitas de Jesus. A 
pretendente: DANIELA ALVES DE FREITAS, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/07/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Tadeu José de Freitas Novais e de Maria José Alves.

O pretendente: DANIEL PEREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão assistente de 
tráfego, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Donato Pereira Santos e de Vandeci Severina Santos. A 
pretendente: SIMONE APARECIDA DE LIMA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Gonçalves de Lima e de Maria Sonia Santos Costa.

O pretendente: CAIO FERNANDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão fiscal 
mercado, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elzanira Venancio dos Santos. A pretendente: KATE 
RIBEIRO TORRES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (22/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Eloi Torres e de Maria Aparecida Ribeiro.

O pretendente: EMANOEL YURE VENÂNCIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Caruaru, PE, no dia (11/09/1993), residente e domiciliado em Guaianases, 
São Paulo, SP, filho de Benedita Venâncio Evaristo. A pretendente: ALESSANDRA 
APARECIDA DOS SANTOS BORGES, estado civil solteira, profissão auxiliar de farmá-
cia, nascida em Campo Grande, MS, no dia (07/07/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Borges e de Nilza Aparecida dos Santos.

O pretendente: MARIVALDO BRITO DA COSTA, estado civil divorciado, profissão portei-
ro, nascido em Ilhéus, BA, no dia (30/07/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nilda Brito da Costa. A pretendente: JOANINA PEREIRA SAMPAIO, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Jequié, BA, no 
dia (02/07/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo 
Soares Sampaio e de Geraldina Orrico Pereira.

O pretendente: ANTHONY FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Adercino dos Santos e de Luciene Ferreira Dias. A 
pretendente: THAISSA TIAGO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/10/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco dos Santos e de Josefina Tiago.

O pretendente: GENILSON GOMES MARCELINO, estado civil divorciado, profissão 
supervisor de serviços, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Levindo Marcelino e de Inez Gomes 
Marcelino. A pretendente: RITA VIRGINIA MELO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Honorato de Melo e de Terezinha de Oliveira Melo.

O pretendente: LUCAS SOUSA MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Bosco Mendes da Silva e de Marizete de Sousa 
Mendes. A pretendente: DANIELLE DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Santo André, SP, no dia (03/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edilson Soares dos Santos e de Dagmar Silva Dias dos Santos.

O pretendente: GEORGE COSTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Ilhéus, BA, no dia (11/07/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jorge Paulo dos Santos e de Ana Lucia Alves Costa. A pretendente: 
AMANDA MAFFORT DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de logística, nas-
cida em Guarulhos, SP, no dia (05/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Minervino da Silva e de Luciléia Maffort da Silva.

O pretendente: MICAEL DA SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão assistente 
comercial, nascido em Itapetinga, BA, no dia (14/10/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Rosa de Jesus e de Maria de Nazaré Macêdo da 
Silva. A pretendente: STEFANIE ZACHARIAS PRATA CALDEIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1999), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ed Carlos da Silva Prata Caldeira e de 
Debora de Fatima Zacharias.

O pretendente: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Elizabete Lopes de Oliveira. A pretendente: RAQUEL DOS SANTOS 
BRITO, estado civil solteira, profissão assistente de atendimento, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (24/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Carlos Timoteo de Brito e de Cleonice dos Santos.

O pretendente: WELBER OLIVEIRA IGLESIAS, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cidenir Iglesias e de Teresinha Oliveira dos Santos. O 
pretendente: EDUARDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de call center, nascido em Cumaru, PE, no dia (25/12/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel de Albuquerque e de Izabel Nita Tobias.

O pretendente: CRISTIANO DOS SANTOS MORAIS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Cicero Dantas, BA, no dia (03/07/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Jesus de Morais e de Maria dos Santos. A 
pretendente: ANDREIA GAMA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de linha de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1976), residente e do-
miciliada em Guianases, São Paulo, SP, filha de Ananias Fernandes de Almeida e de 
Zenilda Gama de Almeida.

O pretendente: JACKSON CRISTIANO ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (27/10/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ezequias Paz de Melo e de Rosan-
gela Alves dos Santos. A pretendente: STEPHANIE VIRGINIA DE SOUZA CASTRO, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(04/09/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Kassia 
Virginia de Souza Castro.

A pretendente: SUSI DARLÍ CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profissão camarei-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ataide Rosa da Silva e de Angelina Rita Cardoso. A pretendente: 
DANIELI SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão babá, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (22/01/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Severino José dos Santos e de Claudete Soares dos Santos.

O pretendente: YURI BARBOSA BRUCKNER, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Taubaté, SP, no dia (14/02/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Tom Bruckner e de Neura Barbosa Bruckner. A pretendente: 
BIANCA LEMOS DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jesuino Luiz de Souza e de Vitoria Lemos da Silva.

O pretendente: GENIVALDO MORAES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
vigilante segurança, nascido em Aracaju, SE, no dia (10/10/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Moraes dos Santos e de Lizete dos Santos. A 
pretendente: ALEXSANDRA FERREIRA FIRMINO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Luiz Firmino e de Jailde Ferreira Firmino.

A pretendente: MÁRCIA FERNANDA MENDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
vigilante, nascida em Teresina, PI, no dia (12/01/1988), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Maria do Socorro Mendes da Silva. A pretendente: CARINE 
OLIVEIRA LIMA, estado civil solteira, profissão supervisora de produção, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos Lima e de Eliana Gomes Oliveira Lima.

O pretendente: GABRIEL CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ubirajara Teofilo da Silva e de Marta Maria Carlos da Silva. A pre-
tendente: NATALIA SELINGIN DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Suzano, SP, no dia (24/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elson Fernandes dos Santos e de Daiana Selingin.

O pretendente: RAFAEL VIEIRA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão analista 
de implementação, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir de Andrade e de Elisabeth Vieira 
de Andrade. A pretendente: TATIANA DE OLIVEIRA LACERDA, estado civil solteira, 
profissão designer de moda, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Gomes de Lacerda e de Maria 
Nelia Oliveira Lacerda.

O pretendente: EVERALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 1/2 oficial 
de manutenção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/03/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Genario Pereira da Silva e de Marli Gonçalves 
Pereira. A pretendente: THAIS DE SOUZA ROSA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (03/04/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rosa e de Celia Regina de Souza Rosa.

O pretendente: EDIVALDO CORDEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
zelador, nascido em Bom Conselho, PE, no dia (10/08/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Cordeiro da Silva e de Odete Aureliana da 
Silva. A pretendente: ELISÂNGELA AURELIANA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão cozinheira, nascida em Maceió, AL, no dia (19/01/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Leandro dos Santos e de Angelina Aureliana 
dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS FERREIRA MATIAS, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Bento do Una, PE, no dia (16/07/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Matias e de Irene Ferreira Matias. A 
pretendente: MARIA IVANILDA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Garanhuns, PE, no dia (06/05/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino Luiz de Souza e de Cleonide Alves da Silva.

O pretendente: HENRIQUE RAFAEL VIANA, estado civil solteiro, profissão eletricista 
automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Jose Pereira Viana e de Rita Rafael Viana. 
A pretendente: MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Cardoso dos Santos e de 
Ana Lucia de Oliveira.

O pretendente: RICARDO SANTOS DE BRITO, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto de Brito e de Gertude Batista 
dos Santos de Brito. A pretendente: VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/05/2000), residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Davi Pedro dos Santos e de Apa-
recida Ferreira dos Santos.

O pretendente: WILLIAM ROBERTO ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Souza Araujo e de Iradenes Roberto. A pretendente: BRUNA 
DOMINGUES, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Santa Isabel, SP, 
no dia (20/05/2004), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Erika Domingues.

O pretendente: ARMANDO SANTANA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Tucano, BA, no dia (29/05/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Jesus de Santana e de Judite Francisca de Santana. A 
pretendente: MARIA DE LOURDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão cozinheira, 
nascida em Timbaúba, PE, no dia (21/07/1964), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Belo da Silva e de Severina Maria da Conceição.

O pretendente: WESLEY FERREIRA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em Osasco, SP, no dia (18/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Oliveira de Miranda e de Raimunda Ferreira de 
Oliveira Miranda. A pretendente: GLEYCIENNE SOUZA NEVES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Luis, MA, no dia (16/07/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Gleydson Cantanhede Neves e de Silvana Silva Souza.

O pretendente: ÉRICK HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edimar da Silva Pereira e de Valdirene 
dos Santos Pereira. A pretendente: MILENA PEREIRA SOARES, estado civil solteira, 
profissão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Emilia Pereira Soares.

O pretendente: VALDINEI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ex-
pedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Cardoso dos Santos e de Anita Oliveira Silva 
dos Santos. A pretendente: SELMA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
cozinheira, nascida em Caruaru, PE, no dia (03/05/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Isaac dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos.

O pretendente: JOÃO PAULO FREITAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Suzano, SP, no dia (16/10/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Leite da Silva e de Eliana Freitas da Silva. A pretendente: 
JOYCE GOMES PEREIRA, estado civil solteira, profissão secretária, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (31/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Lima Pereira e de Adeilma Maria do Nascimento Gomes.

O pretendente: RUBENS PEREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber dos Reis Santos e de Rosangela Pereira 
de Alencar. A pretendente: LAURA PEREIRA DE SANT'ANA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Michel de Sant'Ana e de Catarina 
Pereira da Cruz.

O pretendente: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (13/02/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Oliveira dos Santos e de Marlene 
Oliveira dos Santos. A pretendente: MARIA JOICIANE SANTOS DA ROCHA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1988), 
residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Sebastião Fernandes da Rocha e de Maria 
Gileusa Santos da Rocha.

O pretendente: ANDREY SOUSA LACERDA GONÇALVES, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Lacerda Gonçalves e de Maria 
Alves de Sousa Lacerda. A pretendente: VANESSA PEREIRA LIMA, estado civil soltei-
ra, profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Messias Lima e de Lóide 
Amancio Pereira Lima.

O pretendente: GABRIEL CAVALCANTI AMORIM, estado civil solteiro, profissão bancá-
rio, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jorge Costa Amorim e de Edilene Madalena Cavacanti Amorim. A 
pretendente: VITORIA SILVA DUARTE, estado civil solteira, profissão dentista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauro Duarte e de Eunice Leonilda da Silva Duarte.

O pretendente: VALDECIR DA SILVA SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
fiscal de loja, nascido em Nova Canaã, BA, no dia (16/02/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecir da Silva Souza e de Herminia de Brito 
Souza. A pretendente: ROSANGELA GOMES SANTOS, estado civil divorciada, profis-
são servente de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Oliveira Santos e de Maria 
de Deus Gomes.

O pretendente: WILLIAM PARAIZO PESSOA, estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Atemistocles Silvestre Pessoa e de Maria da Pena 
Paraizo Pessoa. A pretendente: LEYCE KAREN DIAS NOLÊTO CORRÊA, estado civil 
solteira, profissão assistente de atendimento, nascida em São João dos Patos, MA, no 
dia (15/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rivaldo 
Costa Corrêa e de Maria Cledes Alves Dias Nolêto.

O pretendente: JOÃO RAMOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em 
Ituassú, BA, no dia (06/01/1950), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Candido Ramos e de Maria Rodrigues. A pretendente: NORMA LIMA DE SOU-
ZA OLIVEIRA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(13/11/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edgar Silva 
de Souza e de Maria de Lourdes Lima de Souza.

O pretendente: VENÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão gerente 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alves de Oliveira e de Naura de Souza Bezerra Alves 
de Oliveira. A pretendente: NAJARA LIMA BARBOSA, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em Eunápolis, BA, no dia (22/08/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos Barbosa e de Alessandra Maria Lima.

O pretendente: WILLIAM ORISPO DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Orispo da Silva e de Eliana Aparecida 
Menezes do Nascimento Silva. A pretendente: LÍLIAN DE ALMEIDA PEREIRA, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1986), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Vital Pereira e de Elza 
Sanches de Almeida Pereira.

O pretendente: EDMILSON FLORES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Eduardo da Silva e de Fatima Ramos Das Flores. A pretendente: 
KARINA MATOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulo Cezar Pereira de Souza e de Ireni Laurenço de Matos.

O pretendente: DIEGO ALVES LIMA, estado civil solteiro, profissão mecânico de refrigera-
ção, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/08/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis de Lima e de Sidalva Alves da 
Silva. A pretendente: ELLEN FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1993), residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo, SP, filha de Miguel Alves de Souza Filho e de Eliane Ferreira de Souza.

O pretendente: EDUARDO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (11/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonia Ivonete Pereira de Lima. A pretendente: GLEIZIELE DE FREITAS 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nilton Lino Nascimento e de Eneia Alves de Freitas.

O pretendente: GUTHEMBERG ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Maria das Dores de Araujo 
Silva. A pretendente: VANESSA MORAIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Romualdo dos Santos e de Jacira Macena de Morais.

O pretendente: LUCAS CANDIDO LEITE, estado civil solteiro, profissão analista de 
suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Alves Leite e de Adriana Candido Leite. A pre-
tendente: TAILY DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão analista de marketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Edivaldo Barbosa Pereira e de Maria Elza da Silva Pereira.

O pretendente: DIEGO DOS REIS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão analista 
de implantação, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (12/02/1989), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Gomes do Nascimento e de Katia 
Cirene dos Reis Nascimento. A pretendente: PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão analista de qualidade, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/05/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos 
Silvino dos Santos e de Aparecida Rodrigues dos Santos.

O pretendente: VINICIO FABIO ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Clecio Araujo da Silva e de Sueli Sales Santos. A pre-
tendente: GIOVANNA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/2002), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alves da Silva e de Damares Aparecida Barros.

O pretendente: WILSON DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1982), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Sousa Gonçalves Filho e de Maria da Conceição Alves 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (26/09/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Luis de Lima e de 
Marlene Maria dos Santos Lima.

O pretendente: ANDERSON DE SOUSA ESTRELA, estado civil solteiro, profissão 
operador de injetora, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Estrela Filho e de Maria Estrela 
de Sousa. A pretendente: CÍCERA ÂNGELA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Palmares, PE, no dia (26/03/1994), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Severino do Nascimento e de Maria 
Ângela Silva 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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MATHEUS AUGUSTO SANTILE, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente técnico, estado civil solteiro, nascido em Bauru - SP, no dia (14/05/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ana Paula Santile. 
A pretendente: GABRIELLE ARCANJO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/06/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Juraci João dos Santos 
e de Maria das Neves Miguel Arcanjo.

O pretendente: CAIO NOVAIS LOPES GÓES, de nacionalidade brasileira, profissão 
médico, estado civil solteiro, nascido em Muriaé - MG, no dia (25/04/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Newton Lopes Góes e de Ivone 
Gouvêa Novais Góes. A pretendente: JULIANE MACIEL PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil divorciada, nascida em Campina Grande 
- PB, no dia (31/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Jose Pereira e de Maria Maciel Pereira.

O pretendente: MARIO TAKESHI OKU, de nacionalidade brasileira, profissão aposen-
tado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/10/1958), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Yasutaka Oku e de Mitsuko 
Fujita Oku. A pretendente: SOLANGE GONÇALVES DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão terapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (03/03/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Nicodemos Gonçalves de Souza e de Vilma de Oliveira Souza.

O pretendente: FELIPE SPERANZINI, de nacionalidade brasileira, profissão economista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/01/1989), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Daurio Speranzini Junior e de Claudia 
Maria Marques Gola Speranzini. A pretendente: ANNA GIULIA CARMO BUSCATTI, 
de nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (30/03/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Julio Cesar Buscatti e de Eveli do Carmo Buscatti.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS BAIÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro de dados, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/07/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jefferson Baião e de 
Rosangela dos Santos Baião. A pretendente: GIULIA MARTINELLI SERÁPICOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (07/04/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Armenio José Serápicos e de Ana Lucia Martinelli.

O pretendente: FÁBIO PEREIRA GOMES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
profissão farmacêutico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(16/06/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Aparecido de Araujo e de Vera Lucia Pereira Gomes de Araujo. A pretendente: RACHEL 
MOYSES FRANCO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil sol-
teira, nascida em Sorocaba - SP, no dia (05/12/1982), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Alvaro Augusto Franco e de Ivani Maria Moyses Franco.

O pretendente: FRANCISCO JEFERSON DOS SANTOS COSTA, de nacionalidade 
brasileira, profissão cumim, estado civil solteiro, nascido em Garrafão do Norte - PA, 
no dia (28/04/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de 
Domingos Valdeci da Silva Costa e de Rosinete de Sousa dos Santos. A pretendente: 
JANIELE DE SOUSA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, estado civil solteira, nascida em Piripiri - PI, no dia (20/10/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Domingos de Oliveira e de 
Clarice Gomes de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Lifelong Learning – 
Aprendizagem ao 

longo da vida

O termo lifelong 
learning é 
aprendizagem ao 
longo da vida

Se refere à busca con-
tínua, voluntária e 
automotivada pelo co-

nhecimento, seja em âmbito 
profissional, acadêmico ou 
pessoal, nas mais diversas 
dimensões da vida. Ou seja, 
se trata de um aprendizado 
flexível, diverso e disponível 
em diferentes tempos e 
lugares.

A expressão surgiu em 
1970 e foi idealizada pela 
Unesco, Conselho Euro-
peu e a Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OECD). 
Segundo a Lifelong Le-
arning Council Queens-
land (LLCQ), Instituição 
Australiana que dissemina 
o conceito ao redor do 
mundo: “o lifelong learning 
cruza setores, promovendo 
aprendizado além da escola 
tradicional e ao longo da 
vida adulta”.

Outra reflexão promovida 
pelo lifelong learning  é  que 
nunca é cedo ou tarde para 
começar a aprender. Além 
de contribuir para o desen-
volvimento de hard e soft 
skills, auxilia no processo de 
autoconhecimento. Desta 
forma, os estudos fazem 
parte da nossa trajetória ao 
longo da vida e não apenas 
de uma etapa que termina 
após certa idade ou nível de 
escolaridade.

Essa abordagem é ba-
seada em quatro pilares: 
aprender a conhecer (ad-
quirir conhecimentos e 
sentir prazer pelo hábito de 
estudar); aprender a fazer 
(colocar em prática o novo 
conhecimento adquirido); 
aprender a conviver (troca 
mútua de conhecimento 
que é benéfica para ambas 
as partes); aprender a ser 
(praticar o autoconheci-
mento, ser independente e 
ter autonomia para estudar 
sozinho, sem esperar por 
alguém).

Todos os dias temos novos 
desafios e oportunidades. É 

preciso estarmos em cons-
tante aprendizagem, nos 
mantermos atualizados e 
preparados. Um bom exem-
plo é o que temos vivenciado 
nos últimos meses com a 
pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). Pessoas e or-
ganizações tiveram que se 
reinventar e buscar novas 
formas de trabalhar, estudar 
e lidar com as demandas do 
cotidiano. 

Quem está mais prepara-
do para vivenciar este novo 
cenário são aquelas pessoas 
que se mantiveram estu-
dando e se aperfeiçoando, 
desenvolvendo habilidades 
nas mais diversas dimen-
sões da vida. 

Neste sentido, os lifelong 
learners, aqueles que estão 
em constante aprendizado, 
possuem vantagens para se 
adaptar e lidar com as novas 
tendências. 

Os lifelong learners são 
pessoas mais criativas, 
protagonistas, dispostas a 
aprender e a ensinar, bem 
como a contribuir com as 
organizações, caracterís-
ticas importantes para a 
convivência em sociedade 
e no mercado de trabalho. 
O lifelong learning contribui 
para manter o profissional 
qualificado durante toda a 
sua carreira, pois abre sua 
mente para novas possibi-
lidades, fortalecendo co-
nexões e redes de contato.

Nós não sabemos de tudo 
e sempre temos algo novo 
a aprender e a agregar tan-
to na vida pessoal quanto 
profissional. Nas palavras 
de Sócrates: “Só sei que 
nada sei” ou “sei uma coisa: 
que eu nada sei” por vezes 
chamado de paradoxo so-
crático, é uma afirmação 
muito conhecida derivada 
da narrativa de Platão sobre 
o filósofo Sócrates. 

A frase indica que é sábio 
conhecer a dimensão da 
própria ignorância, que-
rendo dizer também que 
quanto mais aprendemos, 
mais temos para descobrir.

(*) - É mestranda em Educação 
e coordenadora do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais do 
Colégio Marista São Luís(www.

colegiosmaristas.com.br).

Daniela Brocca (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Marcos Abellón (*)

As novas tecnologias vêm revolucionando a cada dia a 
forma como as empresas se comunicam com os seus clien-
tes. Com o processo acelerado de transformação digital, 
já não é surpresa ou novidade que as interações estão – e 
precisam ser - muito mais rápidas e eficazes para que haja 
competitividade, seja qual for o tamanho ou segmento da 
organização. É bem provável que você, por exemplo, já 
tenha feito algum tipo de compra, ou pelo menos alguma 
consulta via WhatsApp, não é mesmo? 

Afinal, 99% dos celulares no Brasil têm o aplicativo ins-
talado. De acordo com pesquisa mais recente divulgada 
pelo Sebrae, pelo menos 72% dos brasileiros já usaram 
o WhatsApp para interagir com marcas e mais de 80% 
das PMEs (pequenas e médias empresas) que usam o 
aplicativo acreditam que ele contribui para o crescimento 
de seus negócios.

Em 2018, o app queridinho dos brasileiros criou o 
WhatsApp Business – uma versão do seu mensageiro feita 
especialmente para as empresas. 

Só que, com o tempo, essa versão passou a não ser to-
talmente eficaz para atender algumas organizações. Isso 
porque a versão do aplicativo é bem simples e, basicamente, 
só permite que você programe mensagens automáticas 
e totalmente humanizadas. As solicitações devem ser 
respondidas uma a uma, o que gera um grande problema 
às empresas que precisam cada vez mais de agilidade e 
eficiência nos atendimentos.

A solução para isso faz parte de um processo que vem 
se popularizando cada vez mais, principalmente no varejo, 
que busca um sistema que permita otimizar operações e 
escalar o seu atendimento.

Os sistemas de atendimento automatizado simulam uma 
conversa humana e respondem as dúvidas dos clientes. 
Tudo isso integrado ao WhatsApp.

Além disso, os benefícios que esse tipo de ferramenta 
pode trazer a uma empresa de varejo são incontáveis. 
A automatização desse tipo de processo garante mais 
agilidade na hora do atendimento, precisão de resposta, 
redução de falhas, disponibilidade 24h, além de claro, a 
economia de recursos. No fim das contas, os clientes ficam 

Pesquisa da Boa Vista 
realizada com empre-
sários, de todo o Bra-

sil, demonstra que, pouco 
mais de três meses após o 
início da crise ocasionada 
pelo novo Coronavírus, a 
fotografia do cenário atual 
é de cautela e pouco oti-
mismo. 57% das empresas 
acreditam que vai demorar 
seis meses ou mais para a 
recuperação dos negócios. 
A forte retração das vendas 
(77%) reflete negativamen-
te no faturamento de 78% 
das empresas e de 76% no 
fluxo de caixa. 

A pesquisa ouviu 1.260 
empresários dos setores 
indústria, comércio e ser-
viços. No que se refere ao 
quadro de funcionários, 
mesmo com a crise, 59% das 
empresas informam que não 
demitiram. Por outro lado, 
apenas 3% delas contrata-
ram e 38% diminuíram o 
quadro funcional, principal-

Linha de produção de luvas de vinil descartáveis em uma 
fábrica na China.
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Maioria das empresas prevê 
recuperação para o médio-longo prazo
A forte retração das vendas (77%) reflete negativamente no faturamento de 78% das empresas e de 76% 
no fluxo de caixa

instituições públicas (21%) 
e procura por amigos (14%).

Perguntados sobre ob-
tenção de crédito, 49% dos 
empresários já conseguiram 
ou estão em vias de receber 
o crédito solicitado. Mesmo 
assim, quase metade não 
obteve sucesso nesta busca 
(51%). Entre os fatores 
estão o desconhecimento 
dos programas do governo 
(24%) e as exigências impos-
tas (23%), aquém das pos-
sibilidades principalmente 
das PMEs. 

Para 38% das empresas 
que adquiriram empréstimo, 
os recursos serão destinados 
para alavancar o capital de 
giro e 37% disseram que o 
destino será o pagamento de 
dívidas. Mesmo conseguin-
do o crédito, para 78% das 
empresas, o valor concedido 
será insuficiente para “co-
brir” todas os compromissos 
financeiros. Fonte: (boavis-
tascpc.com.br).

mente no setor da indústria 
e nas médias e grandes em-
presas. As principais ações 
para diminuição de quadro 
foram: demissão (50%), 
suspensão temporária de 
contrato (26%) e redução 
da jornada (24%).

O levantamento feito pela 
Boa Vista também constatou 
que, em média, 45% das em-
presas estão pagando apenas 

parte de seus compromissos. 
Os micro e pequenos empre-
sários são os que mais vêm 
sofrendo esse impacto, pois 
o fluxo de caixa dos mes-
mos é naturalmente menor. 
Cerca de 39% das empresas 
buscaram por apoio finan-
ceiro, inclusive, em mais de 
uma instituição. Os bancos 
privados foram os mais pro-
curados (40%), seguidos de 

Como o Varejo está transformando o 
atendimento no WhatsApp?

satisfeitos com a opção de se comunicar com empresas 
em tempo real, além dos tempos de espera reduzidos e do 
fato de que eles não estão mais limitados a certos horários 
para fazer o contato. 

É importante destacar que esse processo de robotização 
pode ter graus de complexidade variados. O interessante é 
que quando você utiliza uma ferramenta para desenvolver 
uma solução desse tipo é possível personalizar os chatbots. 
Uma pizzaria, por exemplo, pode colocar o seu cardápio 
no WhatsApp e permitir com que o cliente tenha acesso 
ao menu, na palma da mão, e faça o pedido de sua pizza 
de forma automatizada.

No caso de uma loja de roupas, por exemplo, o chatbot 
pode ser integrado com o seu ERP para que tenha aces-
so a informações dos produtos catalogados, do estoque 
e pode efetuar um atendimento mais completo e eficaz. 
A robotização do atendimento via WhatsApp oferece, 
portanto, um grande potencial para as empresas atraírem 
novos clientes e aprimorarem seu relacionamento com os 
atuais. E o melhor: a automação do atendimento não está 
disponível só para as grandes empresas, mas também aos 
pequenos. 

(*) - Criador da AnnA plataforma que conecta pessoas a sistemas através do 
WhatsApp, Telegram e Messenger (https://anna.center).

Pelo menos 72% dos brasileiros já usaram o 
WhatsApp para interagir com marcas.

pymnts.com/reprodução

Muitas pessoas ainda pas-
sam vários transtornos com 
a velocidade da internet, já 
que algumas empresas dei-
xam de cumprir o contrato 
de prestação de serviço. A  
Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
instaurou em 2014 que as 
empresas deveriam garan-
tir, em média, 80% da velo-
cidade mínima da internet, 
seja ela uma internet banda 
larga, seja móvel. 

Pensando nisso, o Portal 
de Planos, platataforma 
que surgiu para facilitar a 
contratação de serviços es-
senciais como TV, internet 
e celular, criou Teste de 
Velocidade, uma solução 
para ajudar consumidores 
a saberem se a entrega de 
internet contratada está 
sendo cumprida.

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio des-
te notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financei-
ras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: M. G. DE M. 38627577811, CNPJ: **.*73.287/0001-**, Contrato: 4500026330; 
Empresa: F. O. ALENCAR 38564950880, CNPJ: **.*05.950/0001-**, Contrato: 4500025243.

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35300338022

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 12/06/2020
Data: 12/06/2020, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionistas
via videoconferência. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius
Nogueira Carmona. Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício
findo em 31/12/2019. 2. Parte do prejuízo apurado no exercício, no montante de R$
4.055.592,17, foi absorvido pelas seguintes: - “Reserva Legal” = R$ 55.070,01; - “Reser-
vas Especiais de Lucros” = R$ 1.951.188,45; - Total = R$ 2.006.258,46. 3. Referendar a
distribuição de dividendos sobre lucros de exercícios anteriores, no montante de R$
30.000,00. São Paulo, 12/06/2020. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida;
Secretário: Vinícius Nogueira Carmona. Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A.,
representada por Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira Carmona. JUCESP nº
215.489/20-2, em 25/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

  OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da OSA Participações S.A. (“Companhia”) convoca os 
Srs. Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia 
19/08/2020, às 11 horas, em primeira convocação, ou no dia 24/08/2020, às 11 horas, em segunda con-
vocação, com qualquer número de acionistas presentes, em ambos os casos, de forma digital, nos ter-
mos da Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020, e da Instrução Normativa DREI nº 79/20 (“IN 79/20”), 
por meio do link de acesso ao sistema eletrônico no Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_MWIxZTdlYzYtN2ZiMi00MGQ3LWE4YWItMTM4M2Q3Zjk0MmM2%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227127323a-d43d-408b-a2c7-f8d5b6f92943%22%2c%22
Oid%22%3a%22a670d048-9d83-46db-adb3-b368cb3ff351%22%7d, e, também, de forma presencial, 
na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Funchal, 513, Vila Olímpia, CEP 
04551-060, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a proposta de aumento 
do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações; e (ii) aprovar a alteração do artigo 5º 
do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento de capital, caso aprovado. As bases e as justificativas do 
aumento de capital estão à disposição para exame pelos Srs. Acionistas na sede social da Companhia. 
São Paulo, 11/08/2020. Roberto Diniz Junqueira Neto - Presidente do Conselho de Administração.

AC Administração de Bens S.A.
CNPJ(MF) nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital 
Social Andrea Cochrane e Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Diri-
gente: Presidente - Andrea Cochrane, Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019, arquivada e registrada na 
JUCESP nº 502.110/19-3 em 19/09/2019; II. O Balanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras rela-
tivo ao exercício encerrado em 31/12/2019. III. Em razão da Companhia ter auferido prejuízo no exercício 
de 2019, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal. IV. Não houve outros assun-
tos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Andrea Cochrane - Presidente; Léo Wallace Cochra-
ne Júnior - Secretário. JUCESP nº 286.960/20-5 em 06/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Plataforma oferece serviço para 
usuário medir internet

coloquem mais clientes do 
que uma rede pode suportar. 
É muito comum histórias 
de pessoas que contratam 
um plano de internet e no 
começo funcionava super 
bem, mas com o passar do 
tempo a conexão fica péssi-
ma”, comenta.

Kaminski ainda explica 
que a medição do tempo de 
download é um dos pontos 
mais relevantes para medir a 
velocidade de uma internet. 
“A nossa ferramenta utiliza 
um velocímetro, que envia 
vários pulsos aos servidores, 
como em uma solicitação de 
download de um pequeno 
arquivo. Assim, é possível 
saber a velocidade que está 
sendo utilizada”, afirma. 
Fonte e outras informações: 
(https://portaldeplanos.
com.br/).

A plataforma do Portal 
de Planos oferece uma 
ferramenta que permite 
mensurar a velocidade dos 
serviços contratados. É uma 
tecnologia bastante útil e 
que pode ser utilizada gra-
tuitamente por usuários de 
internet banda larga de todo 
Brasil. Como funciona: por 

meio de um medidor virtual 
é possível descobrir a velo-
cidade da internet medindo 
a qualidade de cada serviço.

De acordo com o Yuri 
Kaminski, especialista em 
marketing digital do Portal 
de Planos, o mínimo de ve-
locidade existe para que os 
provedores de internet não 

Uma solução para saber se a entrega de internet contratada está 
sendo cumprida.
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Matéria de capa

“Trabalho 
remoto é um 

novo skill. Para 
a maioria de 

nós. Uma nova 
habilidade que 

só atinge seu 
potencial se 
passarmos a 

trabalhar de forma 
colaborativa - e 

isso não é tão 
simples quanto 
parece. Quando 

falamos de 
trabalho remoto, 
estamos apenas 

nos referindo 
ao fato de que 
o colaborador 
não precisa se 

deslocar até um 
local central de 

trabalho. .

São Paulo, quarta-feira, 12 de agosto de 20206

Daniel Bardusco (*) 

  

Muita calma nessa hora. Não estou falando 
que é o momento de buscar um aumento 
na produtividade ou finalmente voltar a 

perseguir os famosos 110% no dia a dia de traba-
lho. Mas, de certa forma, a rotina que adotamos de 
março para cá já parece mais natural – isso porque 
à medida que o cenário começa a estabilizar, surge 
o espaço para a reflexão. 

Por enquanto, ainda não temos previsão de quando 
o isolamento social chegará ao fim. De quando o tal 
do “novo normal” irá finalmente se estabelecer, mas 
já conseguimos identificar algumas práticas que 
estão sendo reforçadas durante esse período de 
confinamento e que irão, invariavelmente, compor 
a definição desse novo contexto. 

  
É importante que comecemos a refletir sobre essas 

práticas e como são aplicadas, pois tentar repro-
duzir no online o mesmo contexto que tínhamos 
no presencial, será frustrante e antiprodutivo. Em 
tempos onde novos casos da COVID-19 começam 
a surgir na China (onde o cenário parecia estar se 
estabilizando), não há como negar que a prática do 
trabalho remoto, por exemplo, será parte indispen-
sável desse “novo normal”. 

Mas será que estamos praticando o trabalho remoto 
em todo o seu potencial? Agora que já “pilotamos” 
essa prática por pelo menos dois meses em uma 
escala e intensidade bem maiores do que o normal 
(para a maioria de nós) e a estabilidade começa a 
permear o contexto do isolamento social, surge o 
espaço para a reflexão sobre esse modelo de traba-
lho e a maneira como ele deve ser encarado daqui 
para frente. 

  

Passamos meses de isolamento social. Longe de mim querer dizer que alguém já se acostumou com a situação, mas acho que todos podemos 
concordar que, com mais de 100 dias de vivência, uma grande parte de nós já se sente um pouco mais estável e adaptado de corpo e mente às 

condições impostas pela crise da COVID-19. Até mesmo a ponto de pensar se não é hora de buscar desafios maiores. 

Ao buscar uma nova definição para o que entende-
mos por “local de trabalho”, devemos também rever 
práticas e processos. Neste novo modo de trabalho, 
completamente digital, vale a reflexão: estamos tra-
balhando de forma realmente colaborativa? 

Muitas empresas tiveram que permitir o trabalho 
remoto – mas e capacitar esses funcionários para 
se adaptar a esse novo formato? É só continuar 
fazendo o que sempre fiz, com a diferença que es-
tarei de casa, me comunicando e enviando arquivos 
via internet? 

  
A questão é que, de fato, trabalho remoto é um 

novo skill. Para a maioria de nós. Uma nova habi-
lidade que só atinge seu potencial se passarmos a 
trabalhar de forma colaborativa - e isso não é tão 
simples quanto parece. Quando falamos de trabalho 
remoto, estamos apenas nos referindo ao fato de 
que o colaborador não precisa se deslocar até um 
local central de trabalho. 

Do Trabalho reMoTo à colaboração 
DisTribUíDa: não é De onDe você Trabalha, 

é coMo você Trabalha

esPaço Para a reflexão

Freepik

Já o trabalho distribuído contempla a capacidade 
de um time, mesmo distribuído por diversas loca-
lidades, colaborar para atingir seus objetivos com 
agilidade e excelência, ao trabalhar em um mesmo 
projeto ou produto. Minha dica para ajudar equipes 
a trabalhar no modelo distribuído é saber planejar 
e alternar momentos síncronos e assíncronos de 
forma precisa. Esse é um insight que pude conferir 
e exercitar na prática. 

Durante esse período, uma coisa ficou clara: na 
passagem do trabalho presencial para o remoto, os 
“valores” de cada um desses momento de trabalho 
foram evidenciados. Tra-
balhar de forma síncrona 
por meio online é muito 
mais taxativo do que 
momentos síncronos 
presenciais.  

Não conseguimos ser 
produtivos por tantas ho-
ras seguidas nesse modo 
digital de colaboração em 
real time. 

Sendo assim, esses 
momentos têm de ser cui-
dadosamente planejados 
para que durem menos 
horas, mas de um modo 
que consigamos extrair 
deles resultados tão ricos 
quanto os que tínhamos 
no presencial. Os mo-
mentos síncronos são 
mais taxativos e por isso 
devem ser usados com 
economia. Se estiverem 
juntos, por um período 
maior, dê preferência 
com uma ferramenta de 
colaboração em real time. 

De forma alternada, use os momentos assíncronos 
para dar mais tempo para si mesmo. Seja para focar 
e realizar uma atividade que requer concentração e 
tempo, lidar com as interrupções do dia a dia para 
em seguida retomar o trabalho, ou ainda planejar 
cuidadosamente o próximo momento síncrono do 
time. 

  
Por fim, em um momento delicado como esse, 

aprenda a dosar o esforço. Cuide de quem você ama. 
Cuide-se. Não trabalhe mais (horas). Trabalhe da 
forma mais eficiente possível e otimize os recursos 
- o tempo é um deles. Isso tudo vai passar e você 
ainda vai sair dessa com um novo repertório. 

  
(*) - Consultor de inovação e especialista em user experience (UX) no Unboxlab 

(laboratório de inovação da Afferolab), onde investiga questões relativas a 
design de experiências de aprendizagem, service design, 

product design e systems thinking. 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/20 31/03/19
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro liquido do exercício 4.224 3.524
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido
 gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 1.032 821
 Depreciação de mais-valia 235 –
 Amortização do direito de uso 1.682 –
 Baixa de imobilizado – 175
 Provisão de crédito de liquidação duvidosa – –
 Juros sobre empréstimos 1.368 226
 Juros sobre arrendamento mercantil 362
 Variação cambial sobre empréstimos 6.405 (93)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (30.965) (1.349)
 Estoques (4.022) (1.397)
 Impostos a recuperar (2.360) 3.798
 Partes relacionadas (11.420) (81)
 Outros créditos (334) 560
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 20.498 359
 Obrigações tributárias 5.609 (79)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 718 (92)
 Partes relacionadas 171 –
 Outras obrigações 2.700 (667)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (4.097) 5.705
 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (1.059) (223)
 Imposto de renda e contribuição social (1.182) (51)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais (6.338) 5.431
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (2.243) (1.434)
Dividendos distribuídos (368) –
Mútuo partes relacionadas – (2.800)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.611) (4.234)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamentos de mútuos - partes relacionadas – (4.740)
Captação de empréstimos e financiamentos 12.384 9.671
Pagamento de arrendamento mercantil (1.703) –
Pagamentos de empréstimos e financiamentos – (6.429)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 10.681 (1.498)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.732 (301)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.004 7.305
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.736 7.004
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.732 (301)

Álcool Ferreira S/A
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 31/07/19 (Em milhares de reais - R$)
 Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/20, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Jandira, 31 de julho de 2020 A Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/20 31/03/19
Ativo/Circulante 74.412 34.861
Caixa e equivalentes de caixa 8.737 7.004
Contas a receber de clientes 41.684 10.719
Estoques 8.242 4.220
Impostos a recuperar 14.256 11.897
Imposto de renda e contribuição social diferidos 319 –
Outros créditos 1.174 1.021
Não Circulante 39.435 13.858
Outros créditos 14.604 3.004
Impostos a recuperar 868 868
Imposto de renda e contribuição social diferidos 836 –
Imobilizado 9.197 7.986
Intangível 6.250 2.000
Direito de uso 7.680 –
Total do Ativo 113.847 48.719
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 55.186 25.976
Fornecedores 34.189 13.692
Empréstimos e financiamentos 8.783 9.894
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.172 454
Obrigações tributárias 5.023 596
Outras obrigações 4.266 1.340
Arrendamento Mercantil (IFRS 16) 1.753 –
Não Circulante 26.529 53
Empréstimos e financiamentos 20.208 –
Outras Obrigações 53 53
Arrendamento Mercantil (IFRS 16) 6.268 –
Patrimônio Líquido 32.132 22.690
Capital social 10.000 9.240
Reserva de capital 4.880 –
Reserva de lucros 17.252 13.450
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 113.847 48.719

Demonstrações do Resultado 31/03/20 31/03/19
Receita Líquida de Vendas 114.387 95.047
Custo das Vendas (81.553) (69.573)
Lucro Bruto 32.834 25.474
Receitas (Despesas) Operacionais: Com vendas (9.412) (11.040)
Gerais e administrativas (8.867) (7.681)
Outras receitas operacionais líquidas 593 (15)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 15.148 6.738
Resultado Financeiro (7.901) (1.414)
Lucro antes do IR e da CS 7.247 5.324
IR e CS (3.023) (1.800)
Lucro Líquido do Exercício 4.224 3.524
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,44 0,38

Demonstrações 
das Mutações do 

Patrimônio Líquido
Capital  
social

Reserva  
de  

capital

Reserva  
de  

lucros

Lucros  
acumu- 

lados

Total do  
patrimônio  

líquido
Saldos em 31/03/17 9.240 – 10.278 – 19.518
Lucro líquido do exercício – – – 3.524 3.524
Destinações: Reserva legal – – 176 (176) –
 Reserva de lucros – – 2.996 (2.996) –
 Dividendos a distribuir – – – (352) (352)
Saldos em 31/03/18 9.240 – 13.450 – 22.690
Aumento capital 760 – – – 760
Lucro líquido do exercício – – – 4.224 4.224
Constituição de reserva 
 de capital – 4.880 – – 4.880
Destinações: Reserva legal – 212 (212) –
 Reserva de lucros – – 3.590 (3.590) –
 Dividendos a distribuir – – – (422) (422)
Saldos em 31/03/19 10.000 4.880 17.252 – 32.132

 Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Álcool Ferreira S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na 
cidade de Jandira, Estado de São Paulo. A Companhia está envolvida prima-
riamente na produção e comercialização de álcool etílico hidratado extra 
neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de 
outros tipos de álcool destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resu-
mo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º/04/19 a 31/03/20. 2.2. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em con-
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional 
da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os sal-
dos de caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de 
curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação e com risco insignificante 
de mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de 

provisão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas 
pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avalia-
ção do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade 
de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados 
pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de 
aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula-
das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. 2.7. Passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados por va-
lores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até 
as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas 
variações registradas na demonstração do resultado. 2.8. Capital social: 
Em 31/03/20, o capital social subscrito e integralizado está representado por 
10.000.000 ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Grupo 
MPR Participações S.A.

A Diretoria

Contadora 
Angela Maria Lacrose Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ: 60.881.299-0001-62

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2020, compostas pelo 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Jandira, 31 de julho de 2020 A Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/20 31/03/19
Ativo/Circulante 100.726 54.179
Caixa e equivalentes de caixa 14.483 3.766
Contas a receber de clientes 52.029 28.438
Estoques 10.897 6.696
Impostos a recuperar 12.603 6.524
Outros créditos 10.714 8.755
Não Circulante 120.975 68.793
Outros créditos 962 3.718
Impostos a recuperar 484 466
Imposto de renda e contribuição social diferido 10.394 –
Investimentos 36.780 41.958
Imobilizado 30.824 16.251
Intangível 28.460 6.400
Direito de uso 13.071 –
Total do Ativo 221.701 122.972
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 73.092 53.156
Fornecedores 39.491 18.840
Empréstimos e financiamentos 16.539 27.475
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.000 1.080
Obrigações tributárias 3.957 1.713
Outras obrigações 10.024 4.048
Arrendamento mercantil 2.081 –
Não Circulante 81.669 44.336
Empréstimos e financiamentos 56.000 36.381
Obrigações tributárias 203 324
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 112
Outras obrigações 16.798 7.519
Arrendamento mercantil 8.668 –
Patrimônio Líquido 66.940 25.480
Capital social 15.000 13.672
Reserva de capital 32.772 –
Reserva de reavaliação 141 219
Reserva de lucros 19.027 11.589
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 221.701 122.972

Demonstrações do Resultado 31/03/20 31/03/19
Receita Líquida de Vendas 187.899 139.430
Custo das Vendas (114.421) (72.131)
Lucro Bruto 73.478 67.299
Receitas (Despesas) Operacionais: Com vendas (25.848) (23.081)
Gerais e administrativas (20.828) (19.322)
Outras receitas operacionais líquidas 1.670 162
Resultado da equivalência patrimonial (757) 800
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 27.715 25.858
Resultado Financeiro (17.075) (20.265)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 10.640 5.593
Imposto de Renda e Contribuição Social (2.507) (1.417)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 8.133 4.176
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,41 0,21

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Capital Reser- Reserva Reser- Lucros

Social
va de 

 Capital
de Rea- 

valiação
vas de 

 Lucros
Acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/18 13.672 – 299 7.709 – 21.680
Realização de reserva
  de reavaliação – – (80) – 121 41
Lucro líquido do exercício – – – – 4.176 4.176
Destinações: Reserva legal – – – 208 (208) –
 Reserva de lucros – – – 3.672 (3.672) –
 Dividendos a distribuir – – – – (417) (417)
Saldos em 31/03/19 13.672 – 219 11.589 – 25.480
Aumento de capital 1.328 – – – – 1.328
Constituição de 
 reserva de capital – 32.772 – – – 32.772
Realização de reserva 
de reavaliação – – (78) – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – 8.133 8.133
Destinações: Reserva legal – – – 408 (408) –
 Reserva de lucros – – – 7.030 (7.030) –
 Dividendos a distribuir – – – – (813) (813)
Saldos em 31/03/20 15.000 32.772 141 19.027 – 66.940

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/20 31/03/19
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 10.640 5.593
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 4.708 2.571
 Amortização do direito de uso 2.467 –
 Provisão para riscos 116 –
 Resultado de equivalência patrimonial 757 (800)
 Lucro da venda de imobilizado – –
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 5.653 7.993
 Juros sobre arrendamento mercantil 900 –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Estoques (4.201) (1.984)
 Contas a receber de clientes (23.591) 1.581
 Impostos a recuperar (6.097) (4.002)
 Partes relacionadas 3.226 4.549
 Outros créditos 2.880 6.699
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias 98 (1.690)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (80) (129)
 Fornecedores 18.964 2.279
 Partes relacionadas (344) 484
 Outras obrigações 3.634 (12)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.730 23.132
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (6.083) (7.993)
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.205) (828)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 11.442 14.311
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (14.626) (8.756)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (14.626) (8.756)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de mútuos partes relacionadas 11.600 3.800
Pagamento de empréstimos partes relacionadas (1.000) –
Captação de empréstimos e financiamentos 78.150 –
Pagamento de arrendamento mercantil (5.689) –
Amortização de empréstimos e financiamentos (69.037) (20.397)
Dividendos pagos (123) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento 13.901 (16.597)
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 10.717 (11.042)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.766 14.808
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.483 3.766
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 10.717 (11.042)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”) 
é uma empresa constituída na forma de sociedade anônima de capital fe-
chado, com sede na cidade de Jandira, Estado de São Paulo. A Companhia 
está envolvida primariamente na industrialização, comercialização e distri-
buição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. 2. Resu-
mo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020. 2.2. Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo 
valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação 
do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de 
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constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados 
pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de 
aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula-
das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível: 
Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em 
combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em con-
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de 
março de 2020, a Companhia detém 99,99% do capital social da empresa 
Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 2.9. Passivos circulantes e não circu-
lantes: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetá-
rias e cambiais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, sendo essas variações registradas na demonstração do resul-
tado. 2.10. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2020, o capital social 

subscrito e integralizado está representado por 20.832.371 ações ordinárias 
sem valor nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A..

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/03/2020 31/03/2019
Lucro antes dos impostos 11.217 7.741

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
 com o resultado de equivalência patrimonial (11.217) (7.741)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Partes relacionadas (164) (133)
 Outros créditos 8 27
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias – (3)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 118 142
 Fornecedores – (1)
 Partes relacionadas 50 15
 Outras obrigações (4) –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 8 47
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8 47
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado 2 –
Aquisição de imobilizado (5) (21)
Dividendos recebidos – 134
Dividendos distribuídos – (150)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (3) (37)
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 5 10
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14 4
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 19 14
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 5 10

Notas Explicativas - 1. Contexto Operacional: Grupo MPR Participações 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a administração de bens 
próprios e a participação em outras sociedades. 2. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: 3. De acordo com o estatu-
to social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de 
1º/04/2019 a 31/03/2020. 3.1 Declaração de conformidade: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em confor-
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3.2. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à 

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2020 e 31 de Março de 2019 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2020, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 31 de julho de 2020 A Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/2020 31/03/2019
Ativo/Circulante 1.795 1.156
Caixa e equivalentes de caixa 19 14
Outros créditos 1.776 1.142
Não Circulante 120.525 48.264
Investimentos 120.449 48.170
Imobilizado 76 94
Total do Ativo 122.320 49.420
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 1.881 1.374
Obrigações tributárias 5 6
Outras obrigações 1.876 1.368
Não Circulante: Outras obrigações – 4
Patrimônio Líquido 120.439 48.042
Capital social 60.000 30.100
Reserva de capital 32.401 –
Reserva de reavaliação 141 219
Reserva de lucros 27.897 17.723
Total do Passivo 122.320 49.420

Demonstrações do Resultado 31/03/2020 31/03/2019
Resultado de equivalência patrimonial 11.217 7.741
Lucro (Prejuízo) Operacional 11.217 7.741
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 11.217 7.741
Lucro Líquido (Prejuízo) Exercício por Ação - R$ 0,11 0,12

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido
Capital
social

Reser- 
va de  

capital

Reserva
de reava- 

liação

Reser- 
vas de 
 lucros

Lucros
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/18 30.100 – 299 10.826 – 41.225
Realização de reserva 
de reavaliação – – (80) – 80 –
Lucro líquido do exercício – – – – 7.741 7.741
Destinações: Reserva legal – – – 387 (387) –
 Constituição da 
  reserva de lucros – – – 6.510 (6.510) –
 Dividendos a distribuir – – – – (774) (774)
 Dividendos pagos – – – – (150) (150)
Saldos em 31/03/19 30.100 – 219 17.723 – 48.042
Aumento capital 29.900 – – – – 29.900
Constituição de 
 reserva de capital – 32.401 – – – 32.401
Realização de reserva
  de reavaliação – – (78) – 78 –
Lucro líquido do exercício – – – – 11.217 11.217
Destinações: Reserva legal – – – 561 (561) –
 Constituição da 
  reserva de lucros – – – 9.613 (9.613) –
 Dividendos a distribuir – – – – (1.121) (1.121)
Saldos em 31/03/20 60.000 32.401 141 27.897 – 120.439

A Diretoria
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vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da 
aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor. 3.3. Investimen-
tos: Os investimentos em controladas são avaliados pelo método da equiva-
lência patrimonial. Em 31/03/2020, a Companhia detém 100% do capital 
social da empresa Álcool Ferreira S.A., 100% do capital social da Compa-
nhia Nacional de Álcool e 0,01% do capital social da Da Ilha - Comércio de 
Álcool Ltda. 3.4. Patrimônio Líquido: Em 31/03/2020, o capital social subs-
crito e integralizado está representado por 99.210.206 ações ordinárias sem 
valor nominal, pertencente 55% à empresa Vocatus Participações S/A e 
45% ao Zulu Corp Fundo de Investimento e Participações Multiestratégia.

Vocatus Participações S.A.
CNPJ: 20.816.163/0001-54

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 31/03/2019 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Notas Explicativas 1. Contexto Operacional: Vocatus Participações 
S.A., constituída em 12/08/2014, é uma sociedade anônima de capital fecha-
do, com sede em São Paulo - SP, que tem por objeto social a participação 
em outras sociedades. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresenta-

Relatório da Diretoria:  Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V.Sas. as 
Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/03/2020. São Paulo, 31 de julho de 2020 A Diretoria.

Balanços Patrimoniais 31/03/2020 31/03/2019
Ativo/Circulante 945 406
Caixa e equivalentes de caixa 5 1
Outros créditos 940 405
Investimentos 66.241 88.518
Total do ativo não circulante 66.241 88.518
Total do ativo 67.186 88.924
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 920 382
Outras obrigações 920 382
Patrimônio Líquido 66.266 88.542
Capital social 57.692 57.692
Reserva legal 1.894 1.585
Outros resultados abrangentes (27.869) –
Lucros Acumulados 34.549 29.265
Total do passivo 67.186 88.924

Demonstrações do Resultado 31/03/2020 31/03/2019
Despesas gerais e administrativas (29) (19)
Resultado Operacional (29) (19)
Resultado de equivalência patrimonial 6.209 3.808
Lucro antes do IR e da CS 6.180 3.789
Lucro líquido do exercício 6.180 3.789

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido Ca- 
pital 

social

Re- 
serva 
 legal

Outros  
resulta 

dos  
abran- 
gentes

Reser- 
va de  

lucros

Lucros  
(pre- 

juízos) 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/18 57.692 1.395 – 26.045 – 85.132
Lucro líquido do exercício – – – – 3.789 –
Reserva legal – 190 – – (190) 190
Dividendos distribuídos – – – – (379) –
Constituição de 
 reserva de lucros – – – 3.220 (3.220) 3.220
Saldos em 31/03/2019 57.692 1.585 – 29.265 – 88.542
Lucro líquido do exercício – – – – 6.180 –
Transação com sócios - Redução
 de investimento Hypsea – – (27.869) – – (27.869)
Reserva legal – 309 – – (309) 309
Dividendos distribuídos – – – – (587) –
Constituição de 
 reserva de lucros – – – 5.284 (5.284) 5.284
Saldos em 31/03/2020 57.692 1.894 (27.869) 34.549 – 66.266

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2020 31/03/2019
(=) Lucro do exercício 6.180 3.789
Itens que não afetam o caixa operacional
Equivalência patrimonial (6.209) (3.808)

(29) (19)
Aumento e (Diminuição) das contas de passivo
Outras obrigações 7 3
Caixa líquido das atividades operacionais (22) (16)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Dividendos recebidos – 16
 Aquisição de controlada 26 –
Caixa líquido das atividades de investimentos 26 16
Caixa líquido das atividades de financiamentos – –
Aumento/(Redução) líquido de caixa 4 –
 Caixa no início do período 1 1
 Caixa no final do período 5 1
Aumento/(Redução) líquido de caixa 4 –

das em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil: (a) 
Caixa e Equivalentes de Caixa: inclui dinheiro em caixa, depósitos bancá-
rios, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de 
mudança de valor e limites. (b) Investimentos: Os investimentos em contro-
ladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. (c) Outras 
contas a pagar: são obrigações a pagar contraídas no curso normal dos 

negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. 3. Investimento: Os investimen-
tos em controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 
Em 31/03/2020, a Companhia detém 55% do capital social da empresa 
Grupo MPR Participações S.A.. 4. Patrimônio Líquido: (a) Capital Social. 
Em 31/03/2020, o capital social subscrito e integralizado está representado 
por 79.554.652 ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Fundo 
de Investimento em Participações Vocatus.

A Diretoria
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171
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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:

DANIEL TANDU GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão atendente de telemarke-
ting, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos 
e noventa e nove (29/04/1999), residente e domiciliado Rua José Dias Velho, 82, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves e 
de Maria Tandú Gonçalves. MARIA EDUARDA NELES PAIXÃO, estado civil solteira, 
profissão atendente de telemarketing, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de dois mil (26/10/2000), residente e domi-
ciliada Rua Equestre, 212, casa B, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Eduardo Carlos Paixão e de Luciana Neles Paixão.

JOSE ROBERTO SOTERO, estado civil divorciado, profissão extrusor, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta 
e dois (22/07/1972), residente e domiciliado Rua Orlando Fratucelli, 36, A, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Otavio Sotero e de Maria de Lurdes dos 
Santos Sotero. SUELLEN SENA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/57.FLS.121 GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/02/1989), residente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, 36, A, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edna Sena Oliveira.

DANIEL RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido neste Dis-
trito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (24/11/1975), residente e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 88, casa 3, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florinda Rodrigues de França. MARIA JO-
SIELMA PEREIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
José do Egito, Estado de Pernambuco, São José do Egito, PE no dia doze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e três (12/02/1983), residente e domiciliada Rua Dominicia-
no Ribeiro, 88, casa 3, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira 
Filho e de Maria dos Anjos Pereira Ferreira.

DOUGLAS SANT'ANNA CRESPO, estado civil solteiro, profissão vendedor autônomo, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/222.FLS.177 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e nove (23/03/1999), 
residente e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 03, apartamento 33-B, Colônia, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario dos Santos Crespo e de Fernanda Correa 
Sant'Anna. ELEN CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
vendedora autônoma, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/373.FLS.008-
SUBDISTRITO SANTO ANTONIO-SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia dois de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (02/06/1981), residente e domiciliada Rua Camutanga, 
45, bloco 03, apartamento 33-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neusi-
valdo Cardoso dos Santos e de Barbara Cristina Ribeiro dos Santos.

FLÁVIO LUIZ DE ARAUJO PAIXÃO, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.103-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(23/06/1982), residente e domiciliado Travessa Ana Maria de Araújo, 2, casa A, Vila Ver-
de, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juscelino Oliveira da Paixão e de Maria Eunice 
de Araujo Paixão. MICHELLE DAMACENA SANTANA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.266-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (26/11/1987), residente e domiciliada Travessa Ana Maria de Araújo, 2, 
casa A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Siquera Santana 
e de Josirene Damacena Santana.

WILLIAM SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão microempreendedor, 
nascido no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.167-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(28/05/1992), residente e domiciliado Rua Itanagra, 144, Vila Bozzini, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edmilson Clemente de Souza e de Maria de Lurdes dos Santos. 
CAROLINE SANTOS MELO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Monga-
guá, neste Estado (CN:LV.A/090.FLS.063-ITAIM PAULISTA/SP), Mongaguá, SP no dia 
dezessete de junho de mil novecentos e noventa e sete (17/06/1997), residente e domi-
ciliada Rua Itanagra, 144, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo de 
Melo e de Gismara Carolina dos Santos.

IVES MAQUINEZ DAMASCENO, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-078,FLS.140-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (02/11/1989), residente e 
domiciliado Rua Alexandre Dias, 24, A, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Marcos Antonio Rosa Damasceno e de Marcia Maquinez Damasceno. STELLA 
STANISCI FOGAÇA VIEIRA, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida neste 
Distrito (CN:LV-A-173,FLS.068 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (02/12/1992), residente e domiciliada Rua Alexandre 
Dias, 24, A, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Fogaça 
Vieira e de Silvia Stanisci.

RAFAEL BUENO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de monitora-
mento, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/90.FLS.199-CAMBU-
CI/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(15/06/1992), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 1, apartamento 
124, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodnei Coelho de Carva-
lho e de Conceição Aparecida Bueno de Carvalho. MARIANA DE OLIVEIRA MELO 
FERNANDES, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida no Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/143.FLS.192V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e três (17/04/1993), residente e 
domiciliada Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 1, apartamento 124, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Fernandes e de Maria Angela de Oli-
veira Melo Fernandes.

LUCIANO TRINDADE LOPES, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em Mundo Novo, Estado da Bahia (CN:LV-A-004,FLS.185-MUNDO NOVO/BA), Mundo 
Novo, BA no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e nove (14/10/1979), 
residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 880, bloco A, apartamento 14, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Marinho Lopes 
e de Germana Trindade Lopes. DAYANE SÃO JOSÉ, estado civil solteira, profissão cui-
dadora de idosos, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 088,FLS.
194-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e 
oitenta e um (01/08/1981), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 880, bloco 
A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Walmir São José e de Iara Jardim São José.

MARCELO DO AMARAL, estado civil solteiro, profissão frentista-caixa, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-265,FLS.262-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(01/06/1983), residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 222, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Araujo do Amaral e de Elza Castro dos San-
tos. RAÍSSA ESTEFANIA NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV-A-008,-
FLS.336-MARCELINO VIEIRA/RN), Pau dos Ferros, RN no dia dezoito de junho de 
dois mil e um (18/06/2001), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 1150, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira Filho e de 
Maria Cleide Fernandes do Nascimento Ferreira.

ANDRÉ LUIZ SILVA RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão auxiliar de enferma-
gem, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro 
de setembro de mil novecentos e setenta e seis (01/09/1976), residente e domiciliado 
Travessa Pindorama de Goiás, 88, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Sebastião Ribeiro e de Ligia de Jesus Ribeiro. VANESSA ALVES VIANA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Pau-
lo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e três (01/04/1983), residente 
e domiciliada Travessa Pindorama de Goiás, 88, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nilda Alves Viana.

EDIVANDO BISPO SOARES, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Coaraci, Estado da Bahia, Coaraci, BA no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
setenta e dois (19/01/1972), residente e domiciliado Rua Médio Iguaçu, 282, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Esmeraldo Bispo Soares e de Maria do Carmo 
Soares. LANA MARA CASTRO MELO, estado civil divorciada, profissão operadora de 
caixa, nascida em Itapitanga, Estado da Bahia, Itapitanga, BA no dia três de setembro 
de mil novecentos e setenta e um (03/09/1971), residente e domiciliada Rua Médio 
Iguaçu, 282, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Andrade Melo e 
de Tereza dos Santos Castro.

ALEXANDRE CARDOSO DA ARAUJO, estado civil divorciado, profissão segurança, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil nove-
centos e noventa e um (13/11/1991), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 285, 
casa 22-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Leite de Araujo e de Francisca Sales Cardoso. ELISÂNGELA DOS SANTOS 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida no Subdistrito Santo 
Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/293.FLS.247V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (18/02/1987), residente e do-
miciliada Rua Serra de São Domingos, 242, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Abdenades Alves de Almeida e de Maria do Céu Amaro dos Santos.

LEONARDO ALVES DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão segurança, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil 
novecentos e oitenta e seis (28/03/1986), residente e domiciliado Rua Faia, 09, casa 
03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonel Luiz da Cruz e de 
Helenice Alves Pereira. NAYARA SOUZA BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão monitora de animais, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/426.
FLS.189-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de 
mil novecentos e noventa e seis (18/01/1996), residente e domiciliada Rua Faia, 09, 
casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lauro Barbosa de 
Oliveira e de Raquel de Souza.

MATHEUS CORINTHO TERRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/570.FLS.123-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e um (28/02/2001), 
residente e domiciliado Rua José Mozart de Araújo, 532, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Terra e de Rute Corintho Terra. VITÓRIA DOMINGOS 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Guarulhos, neste Esta-
do (CN:LV.A/936.FLS.143-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no 
dia dezessete de janeiro de dois mil e quatro (17/01/2004), residente e domiciliada Rua 
José Mozart de Araújo, 532, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo 
Domingos da Silva e de Cláudia Santos Silva.

ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão procurador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/113.FLS.262V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de maio de mil novecentos e oitenta e oito (11/05/1988), residente e domiciliado 
Rua Nossa Senhora das Candeias, 155, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Gomes da Silva e de Thereza Martins Avelino da Silva. DANIELE 
GONÇALVES SILVA, estado civil divorciada, profissão analista fiscal, nascida em San-
to André, neste Estado, Santo André, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (06/02/1989), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 
155, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Catarino de Oliveira 
Silva e de Cleusa Eni dos Santos Gonçalves Silva.

GUSTAVO PALUDETTI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 194,FLS.176V-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (15/01/1996), 
residente e domiciliado Avenida Jacu-Pêssego, 3494, casa 01, José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Barboza da Silva e de Eliana Paludetti da Silva. 
KALYANNE GABRYELLE SOUZA MARTINS, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida neste Distrito (CN:LV-A-344,FLS.182-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e noventa e nove (01/06/1999), residente e domici-
liada Avenida Jacu-Pêssego, 3494, casa 01, José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Fabio Luis da Silva Martins e de Marlane Gonçalves de Souza.

EMERSON DE OLIVEIRA AROUCHE, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
nascido em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/092.FLS.299-2ª ZONA DE SÃO 
LUÍS/MA), São Luís, MA no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(21/04/1992), residente e domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 10, apartamento 52, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pedro Arouche e de Raimunda de Oliveira 
Arouche. ALINE LOPES BORGES, estado civil solteira, profissão técnica de enferma-
gem, nascida no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.081V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (25/08/1996), residente e domiciliada Avenida Caititu, 575, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Etelvino Gonçalves Borges e de 
Adenilza Lopes de Souza Borges.

LEANDRO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão sepultador, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A-167,FLS.227-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e noventa e dois (15/08/1992), residente e domiciliado Rua 
Go Sugaya, 133, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Doni-
zeti dos Santos e de Miriam Alves Moreira. KARINA OLIVEIRA BALBINO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:L-
V-A-017,FLS.167 SÃO MATEUS/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia cinco de 
dezembro de dois mil e um (05/12/2001), residente e domiciliada Rua Go Sugaya, 133, 
casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Willians Aparecido Balbino e de 
Patricia Oliveira Maia.

RODRIGO BEZERRA ARANTES, estado civil solteiro, profissão gráfico, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/080.FLS.236V-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (30/10/1989), residente 
e domiciliado Rua Mapixi, 19, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Ramatiz Marcondes Arantes e de Sueli Maria Bezerra Arantes. JANAINA DOS 
SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Barueri, neste 
Estado (CN:LV.A/112.FLS.041-BARUERI/SP), Barueri, SP no dia onze de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (11/09/1995), residente e domiciliada Rua Mapixi, 19, 
casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mozaniel Carlos da Silva e 
de Elzania dos Santos Silva.

AGNALDO VICENTE DE JESUS, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido 
em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/124.FLS.237V-1º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), 
Itabuna, BA no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (05/01/1982), 
residente e domiciliado Rua Rio do Veríssimo, 287, casa 05, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Juraci Vicente da Conceição e de Dulce Maria de Jesus. 
KELLY CRISTINA DE JESUS, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (20/02/1984), residente e domiciliada Rua Rio do 
Veríssimo, 287, casa 05, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana 
Rosa de Jesus.

ERIVALDO CLARINDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em 
Porto Calvo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/19.FLS.199V-PORTO CALVO-AL), Porto Cal-
vo, AL no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e três (04/04/1983), residente 
e domiciliado Rua Torquato Ponte Lima, 274, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Isaias Clarindo da Silva e de Helena Maria da Conceição. CÉLIA MARIA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão representante comercial, nascida nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (17/11/1974), residente e domiciliada Rua Torquato Ponte Lima, 274, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Anisio dos Santos e de Anésia Maria 
Jorge dos Santos.

MATHEUS GONÇALVES COIMBRA CAPELLA, estado civil solteiro, profissão estu-
dante, nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/235.FLS.77-LIBER-
DADE/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/04/1995), residente e domiciliado Rua Attilio Trevisan, 47, apartamento 01, Jardim 
Santa Francisca, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Marcos Gonçalves 
Capella e de Celia Maria Coimbra Capella. GABRIELLEN DE SANTANA SILVA, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/322.FLS.225V ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(04/10/1998), residente e domiciliada Rua Luís Pereira Brandão, 27, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Celso da Silva e de Rosangela Pereira 
de Santana Silva.

SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/53.FLS.91-POÁ/SP), Suzano, SP no dia seis de no-
vembro de mil novecentos e noventa e quatro (06/11/1994), residente e domiciliado 
Travessa Pindorama de Goiás, 48, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Rubens Ubirajara da Silva e de Leila de Oliveira Araujo. MAYARA DA SILVA BARROS, 
estado civil solteira, profissão balconista, nascida no Subdistrito Lapa, nesta Capital 
(CN:LV.A/242.FLS.37 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil no-
vecentos e noventa e cinco (16/08/1995), residente e domiciliada Travessa Pindorama 
de Goiás, 48, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Valdir Barros e de 
Sulanita Maria da Silva Rodrigues.

JORGE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos 
e setenta e três (20/05/1973), residente e domiciliado Rua Doutor Costa, 277, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Almeida de 
Oliveira e de Neuzelita Barbosa de Oliveira. SANDRA MARIA DE MELO, estado civil di-
vorciada, profissão do lar, nascida em Cajueiro, Estado de Alagoas, Cajueiro, AL no dia 
quatro de julho de mil novecentos e setenta e dois (04/07/1972), residente e domiciliada 
Rua Doutor Costa, 277, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Elias Falcão de Melo e de Creuza Maria de Melo.

JORGE PENARRUBIA MARIN JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista corpo-
rativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/079.FLS.274-ERMELINO MATARAZ-
ZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/05/1989), residente e domiciliado Rua Ernesto Bainha Lopes, 256, fundos, Vila Ja-
cuí, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jorge Penarrubia Marin e de Angela Larrussa 
Penarrubia Marin. BEATRIZ MENDONÇA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/202.FLS.006 IBIRAPUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e um (06/08/1991), 
residente e domiciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, 305, apartamento 13, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Mendonça dos Santos e 
de Vera Lucia Maria de Sá dos Santos.

DIONIZIO MACEDO ALVES, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em Crato, Estado do Ceará, Crato, CE no dia nove de outubro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (09/10/1965), residente e domiciliado Rua Mariz Sarmento, viela 
07, 22, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Alves da Silva 
e de Maria Macedo de Sousa. DORALICE DA CONCEIÇÃO BEZERRA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Angelim, Estado de Pernambuco, Angelim, 
PE no dia cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta (05/01/1960), residente 
e domiciliada Rua Mariz Sarmento, viela 07, 22, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Alice Nunes.

WILIAN DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete (31/05/1987), residente e domiciliado Rua Beleza Pura, 
41, quadra G, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Agnelo de Barros Pereira Junior e de Vera Lucia de Oliveira Pereira. ELIZAMA BAS-
TOS ALVES, estado civil divorciada, profissão farmacêutica, nascida em Santo André, 
neste Estado, Santo André, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (16/06/1989), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 41, quadra G, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bastos Alves e 
de Carmen Lucia Alves de Siqueira.

TIAGO BARROS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico em enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.094-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (06/01/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Virgínia Augusta Miguel, 159, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Wilson Alves Pereira e de Neuci Ferreira Barros Pereira. BRUNA 
SAMPAIO CORDEIRO, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/108.FLS.036V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (17/08/1988), residente e domiciliada Rua 
Lagoa do Campelo, 593, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir da Silva Cordeiro 
e de Maria da Gloria Lima Sampaio.

ALAN MERGULHÃO TORRES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão analista de 
rh, nascido no Subdistrito Móoca, nesta Capital (CN:LV.A/52.FLS.292-MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (11/12/1988), 
residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 52, bloco A, apartamento 165, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Torres Ferreira e de Ivaneide Mergu-
lhão Torres Ferreira. AMANDA NOEL BORGES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/61.FLS.37-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (01/01/1988), residente 
e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 52, bloco A, apartamento 165, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Roberto Borges e de Elenice Aparecida Noel Borges.

RICARDO FERNANDES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A-011,FLS.289-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e setenta e sete 
(10/06/1977), residente e domiciliado Rua Serrana, 690, casa 04, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Fernandes de Araujo e de Maria Damiana de 
Araujo. MONIQUE CARLA MARIA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida neste Distrito (CN:LV-A-001,FLS.229-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (27/01/1976), residente e 
domiciliada Rua Serrana, 690, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Nemésio José Maria e de Rosalina Rozilda Marcondes Maria.

ANDERSON SILVA, estado civil divorciado, profissão montador, nascido em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (10/06/1996), residente e domiciliado Rua Terra Brasileira, 652, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vitkovice Shaely 
Silva e de Rosineide Helena Bras da Silva. ESTHER PEREIRA DE SENA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/306.FLS.170-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e oito (30/03/1998), 
residente e domiciliada Rua Tales de Mileto, 137, fundos, Jardim Coimbra, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Renato dos Passos de Sena e de Helena Pereira da Silva.

EDUARDO DE MOURA BATISTA, estado civil divorciado, profissão promotor de ven-
das, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de 
março de mil novecentos e oitenta e oito (15/03/1988), residente e domiciliado Rua das 
Naiades, 196, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Constantino Batista 
e de Lindaura Nascimento de Moura Batista. TATIANE BORGES PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão promotora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/175.FLS.181-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (15/09/1984), residente e domiciliada Rua das Naiades, 196, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miriam Borges Pereira.

GENILTON SOARES SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em Distrito 
de Itapiru, Município de Rubim, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/005.FLS.081-ITAPI-
RU-RUBIM/MG), Rubim, MG no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta 
e cinco (19/03/1975), residente e domiciliado Rua Ibixuma, 08, fundos, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristides Soares de Oliveira e de Genária da Silva 
Oliveira. JOSEFA ROSENA DA SILVA FILHA, estado civil solteira, profissão doméstica, 
nascida em Tacaimbó, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.175-TACAIMBÓ/PE), 
Tacaimbó, PE no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e oito (08/10/1978), 
residente e domiciliada Rua Ibixuma, 08, fundos, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Benedito Manoel da Silva e de Josefa Rosena da Silva.

SIDNEY DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão infestador, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/006.FLS.278V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (19/10/1975), residente e domiciliado 
Rua Imbaçal, 507, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José dos Santos e de Benedita Maximo dos Santos. ROSANA SOUZA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital 
(CN:LV.A/012.FLS.063 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil 
novecentos e oitenta (05/01/1980), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 507, casa 02, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nunes da Silva e 
de Marilene Souza da Silva.

FERNANDO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de ins-
talação, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/340.FLS.050 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e nove (22/04/1999), 
residente e domiciliado Rua Ilha de Santa Ana, 259, bloco 05, apartamento 53, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Gonçalves da Silva e de Avanu-
zia Candido da Silva. CARLA CAROLINE DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/402.FLS.083V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de setembro de dois mil e um (21/09/2001), residente e domici-
liada Rua Heitor, 266, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Henrique Dias e de 
Roseley Aparecida dos Santos.

THIAGO PAULO BUAQUE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia deze-
nove de outubro de mil novecentos e noventa e dois (19/10/1992), residente e domicilia-
do Rua Recanto do Emanuel, 217, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Buaque. ADRIANA FERREIRA SAN-
TOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de hospedagem, nascida no Subdistrito 
Vila Matilde - nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e 
oitenta e um (04/06/1981), residente e domiciliada Rua Recanto do Emanuel, 217, casa 
01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson 
Ferreira Santos e de Mariuda de Holanda da Silva.

RODRIGO DA ROCHA LEITE, estado civil solteiro, profissão vidraceiro, nascido no 
Subdistrito Cangaiba - nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (12/09/1984), residente e domiciliado Rua Campos, 670, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeli Rama-
lho Leite e de Maria José Siqueira da Rocha. GRAZIELE LIMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida no Subdistrito Belenzinho - nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e três (16/07/1993), 
residente e domiciliada Rua Campos, 670, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio da Silva e de Maria de Lurdes Lima da 
Silva.

JOSÉ WAGNER DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão professor, nascido neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e sessenta e 
sete (24/03/1967), residente e domiciliado Rua Juciri, 250, casa 1, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Souza e de Maria Ma-
dalena de Souza. PATRICIA NEPOMUCENO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/52.FLS.50-ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta (19/11/1980), residente 
e domiciliada Rua Juciri, 250, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco João Nepomuceno e de Auricelia Lima Nepomuceno.

EDUARDO RODRIGUES CONCONE, estado civil solteiro, profissão confeiteiro, nas-
cido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV A-062,FLS.101-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(11/11/1985), residente e domiciliado Rua Manuel Lagos, 91, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Vicente Concone e de Nilza Rodrigues 
Lopes Concone. FERNANDA PRISCILA DA SILVA, estado civil solteira, profissão en-
fermeira, nascida neste Distrito (CN:LV-A-113,FLS.22V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e oito (18/04/1988), residente e 
domiciliada Rua Manuel Lagos, 91, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adriana da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: ELCIO LUÍS DE FREITAS FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, 
coordenador de engajamento, solteiro, nascido em Assis, SP, no dia (06/06/1982), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edivaldo Figueiredo e de Selma de Freitas 
Figueiredo. A pretendente: ANASTASIIA KRYLOVA, de nacionalidade russa, marketing, 
divorciada, com 33 anos de idade, nascida em Novo-Semeykino, Krasnoiarskiy Rayon, 
Kuibyshevskaya Oblast - Rússia, no dia (22/01/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Alexander Churbanov e de Tatiana Churbanova.

O pretendente: FERNANDO QUEIRÓZ, de nacionalidade brasileira, economista, divor-
ciado, nascido em Leme, SP, no dia (03/06/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Geraldo Da Róz de Queiróz e de Clary Eunice Tesch da Róz de Queiróz. A 
pretendente: GISELE LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, fonoaudióloga, solteira, 
nascida em Leme, SP, no dia (21/04/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Carlos Lourenço e de Edile Zuleica Denzin Lourenço.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pro-
fessor de artes marciais, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1975), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista de Souza e de Marluce Bernardo 
de Souza. A pretendente: GABRIELA LACERDA ALKMIN, de nacionalidade brasileira, 
musicista, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (07/06/1989), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Ivan Alkmin Junior e de Conceição Lacerda Alkmin.

O convivente: WALTER MEYER FELDMAN, de nacionalidade brasileira estado civil di-
vorciado, médico, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1954) residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Szloma Pinchos Feldman e de Feiga Feldman. A convivente: 
VANESSA RIBEIRO MEYER-PFLUG, de nacionalidade brasileira estado civil divorciada, 
artista plástica, nascida em Unaí, MG, no dia (19/12/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP filha de Domingos de Ramos Ribeiro dos Santos e de Eloisa Maria de 
Oliveira Santos.
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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:
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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 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: ANDRÉ CASSARÁ FARIA, profissão: agente de organização escolar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1988, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Alberto Faria e de Karim 
Cassará Faria. A pretendente: DAYANE SANTOS DA CONCEIÇÃO, profissão: agente 
de atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Moraes da 
Conceição e de Zenaide dos Santos da Conceição.

O pretendente: RENAN SOUSA LOPES FERRAZ, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Clerio Lopes Ferraz e de Elieni Sousa Lacerda. A 
pretendente: LEILANE CAMILLA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Romulo Jose Pereira Silva e de Katia Simonni da Silva.

O pretendente: GERISVALDO DE ALMEIDA, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1977, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ubaldo Faustino de Almeida e de Maria Tereza de Almeida. A pretenden-
te: PAULA FERREIRA DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 14/12/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Aurelino Jose da Silva e de Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: LUCAS DIAS TEIXEIRA, profissão: balconista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/2000, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Laelson Teixeira dos Reis e de Rozeni Dias da Mota. A pretendente: 
ALINE LISBOA DE SANTANA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1995, residente e domiciliada em Ita-
quaquecetuba, SP, filha de Solon Santos de Santana e de Maria Elza Lisboa de Santana.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE DA SILVA FARIAS, profissão: montador de móveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arildon Santos de Farias e de Debora Cristina da Silva 
Farias. A pretendente: ALANA CUNHA CIRNE DE MIRANDA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Edmilson de Miranda e de Cristiane Lucy e Cirne de Miranda.

O pretendente: RAPHAEL SALES DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1999, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Elio Silva e de Leila Sales da Silva. A pretendente: FERNANDA 
CRISTINA SILVA, profissão: assistente senior, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Gilson Carneiro Silva e de Deise Carneiro Silva.

O pretendente: DOUGLAS GENEROSO MENDES, profissão: lavador de carros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Mendes e de Maria Eugenia 
Generoso. A pretendente: MARCELA CANDIDA CAVALCANTE, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Distrito Pina - Boa Viagem - Munic. Recife, 
PE, data-nascimento: 20/06/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marcos Vinicio da Silva Cavalcante e de Marta Gorete Candida Cavalcante.

O pretendente: FLÁVIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, profissão: servente de limpeza, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Soledade de Minas, MG, data-nascimento: 10/01/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ismael de Oliveira e de Fernanda Guimarães 
de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ MONIQUE ALMEIDA DA SILVA, profissão: enfermei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Lourenço, MG, data-nascimento: 17/01/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silene Almeida da Silva.

O pretendente: WAGNER ANTONIO GARCIA, profissão: policial penal, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1961, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antônio Garcia Álvares e de Celina Deonilda Garcia. 
A pretendente: MARILENE SEIXAS FERRO, profissão: policial penal, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 30/03/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Julião de Seixas Ferro e de Francisca Alves Seixas.

O pretendente: JEFFERSON HENRIQUE NERI DA SILVA, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Anselmo Ferreira da Silva e de Maria Tereza Neri da 
Silva. A pretendente: ANDRESSA DOS SANTOS BRITO, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1999, residente e do-
miciliada em Suzano, SP, filha de Valter dos Santos Brito e de Luciana Patriota de Brito.

O pretendente: SIDNEI LEONCIO, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Joaquim Leoncio e de Benedita Raimundo Leoncio. A pretendente: 
CRISTINA NERES CORTEZ, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Silvério Cortez e de Marlene da Fátima Neres Cortez.

O pretendente: ADILSON PEREIRA GARCIA, profissão: vidraceiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Moises Barroso Garcia e de Valquiria Pereira Rocha da Silva. 
A pretendente: MONIQUE RODRIGUES DIAS, profissão: confeiteira, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 16/05/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Gilmar Ribeiro Dias e de Monica Rodrigues Garcia.

O pretendente: EDUARDO DE FARIAS DANTAS, profissão: beckoffice, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/2000, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jose Luiz Dantas da Conceição e de Sonia Maria de Fa-
rias da Conceiçao. A pretendente: BEATRIZ DE SOUZA AMORIM, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adimilson Ferreira Amo-
rim e de Fernanda Aparecida de Souza.

O pretendente: ERICK HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Erisvaldo Henrique dos Santos e de Marli Alves dos Santos. A 
pretendente: TAMIRES NUNES DOS ANJOS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Robson Bonfim dos Anjos e de Valeria Nunes da Rosa.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO MARQUES, profissão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1973, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Claudomiro Marques e de Fatima Aparecida Bonane. 
A pretendente: MARLENE JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA, profissão: babá, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1972, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Ricardo dos Santos e de Alexandrina Paulina 
dos Santos.

O pretendente: ULISSES MIRANDA, profissão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 17/05/1961, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ulysses Pinheiro Miranda e de Alda 
Rocha Miranda. A pretendente: SEBASTIANA GOMES CABRAL, profissão: aposentada, 
estado civil: viúva, naturalidade: Pirituba, PE, data-nascimento: 26/06/1959, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rael Gomes Cabral e de Blandina Gomes Cabral.

O pretendente: VINICIUS GOMES DA SILVA, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Celio Jose da Silva e de Nilva Aparecida da Silva Gomes. A 
pretendente: NATALIA GONÇALVES RUIZ, profissão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Sergio Pereira Ruiz e de Erilucia Gonçalves Ruiz.

O pretendente: RODRIGO JOSE DE MELLO, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/09/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valmir Jose de Mello e de Lea Delba de Mello. A pretendente: 
MÁRCIA HARUMI NAKAURA, profissão: orientadora sócio educativa, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Mario Kenhiti Nakaura e de Maria José de Sousa Nakaura.

O pretendente: GILSON DOS SANTOS ARAÚJO, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1965, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Messias de Araújo e de Lindaura Batista 
dos Santos. A pretendente: ALEXSANDRA LOPES PESSOA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Soares Pessoa e de Francisca Lopes 
Rodrigues.

O pretendente: HAMILTON RODRIGUES, profissão: consultor de veículos, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvia Rodrigues. A pretendente: RENATA CA-
LIXTO DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Lenilson da Silva e de Reneide Barbosa Calixto da Silva.

O pretendente: ANDERSON ANDRADE DOS SANTOS, profissão: guarda civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euripedres Dias dos Santos e de Maria Benta 
Andrade dos Santos. A pretendente: GISLAINE DA SILVA FERREIRA, profissão: as-
sistente de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 08/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson 
da Silva Ferreira e de Grinaura Maria da Silva Ferreira.

O pretendente: DIEGO FERNANDES DA CRUZ MORAES, profissão: micro empreen-
dedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz de Souza Moraes e de Debora 
Rosa da Cruz Moraes. A pretendente: BIANCA DE SIQUEIRA TOLEDO DAS NEVES, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: SUZANO, SP, data-
nascimento: 11/03/1988, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Jomar Aparecido Toledo das Neves e de Mariuza Geralda Siqueira Toledo das Neves.

O pretendente: VANDERLEI DA SILVA RAMALHO, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1974, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Rubens Ramalho e de Lindaura Lucinda Ramalho. 
A pretendente: CRISTIANA APARECIDA PEREIRA, profissão: cuidadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1976, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Pereira.

O pretendente: FABRICIO RICHARD ALVES CAMILO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Ricardo Silva Camilo e de Ester Alves 
Cabral. A pretendente: LIRIANE MARQUES DOS SANTOS, profissão: autônoma, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cesar Augusto dos Santos e de Lirian Marques 
dos Reis Santos.

O pretendente: ADÃO WÉLIO CAETANO DE ALMEIDA, profissão: enc. de equipe, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bocaiúva, MG, data-nascimento: 09/07/1980, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Tercilio Caetano de Almeida e de Natalina de Araújo Almei-
da. A pretendente: ROSEANE REGINA DA SILVA, profissão: aux. de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Trajano da Silva e de Judite Pereira da Silva.

O pretendente: ESLEY LUIZ MEDRADO, profissão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marlene Manto Medrado. A pretendente: MERI ELEN DE OLI-
VEIRA SILVA, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/10/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco 
Antonio Monteiro da Silva e de Ada de Oliveira Silva.

O pretendente: WILLIAM BARBOSA BORGES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson Francisco Borges e de Genivalda 
Barobsa Pereira Borges. A pretendente: BARBARA ROSA ANTONIO, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ronaldo Antonio e 
de Debora Cristina Rosa.

O pretendente: EDMILSON FEITOZA DE AQUINO, profissão: telemarketing, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/11/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Alves de Aquino e de Antonia Alves Feitoza de 
Aquino. A pretendente: REGEANE DA SILVA, profissão: agente comunitário de saúde, 
estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 31/12/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciana da Silva.

O pretendente: DENIS DE SOUSA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/12/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Luiz de Sousa e de Maria Helena de Melo Sousa. A preten-
dente: YASMIM ROSA NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ronaldo Luis Nascimento e de Rosimeire Rosa.

O pretendente: DENISCLEI SILVA DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nova Ipixuna, PA, data-nascimento: 02/04/1996, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maurício Luz dos Santos e de Elieza Pe-
reira da Silva. A pretendente: ERLÂNIA GONZAGA RODRIGUES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Nova Ipixuna, PA, data-nascimento: 04/06/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edilson Rodrigues e de Cleonice 
Bezerra Gonzaga.

O pretendente: ERNANI AMBROSIO DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ilzete Ambrosia dos Santos. A pretenden-
te: FÁBIA DANIELA DE OLIVEIRA BEZERRA, profissão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 23/09/1982, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Pimentel Bezerra e de Ione de 
Oliveira.

O pretendente: CRISTIANO DEFAVORI SANTOS, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1976, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Walter dos Santos e de Cleusa Defavori Santos. 
A pretendente: FABIANY APARECIDA MAGALHÃES, profissão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1987, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Tadeu Magalhães e de Vanda Lucia 
Pereira da Costa Magalhães.

O pretendente: ROQUE OLIVEIRA SANTOS, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Varzea Nova - Jacobina, BA, data-nascimento: 05/10/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Ferreira dos Santos e de 
Alaide Oliveira Santos. A pretendente: SILVANA DE SOUZA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1973, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alonso de Souza e de Aparecida 
Vilas Boas de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE DANTAS SODRÉ, profissão: auxiliar de cobrança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Migue Paulista, SP, data-nascimento: 
27/04/1973, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Dinalice Dantas Sodré. 
A pretendente: WANDERLEYA ASSIS TEIXEIRA, profissão: home care, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 01/04/1979, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivo Teixeira Sobrinho e de Nilza Assis 
Santos Teixeira.

O pretendente: KARELL LIMA COSTA, profissão: assistente fiscal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1999, residente e do-
miciliado 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, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Alves Diniz e de Rosemary 
Bertolucci Diniz.

O pretendente: ROBINSON DA SILVA JUNIOR, profissão: empresário, estado ci-
vil: 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: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 06/10/1991, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio Aparecido Tamura e de Marcia 
Martins Tamura.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: WISLER JOSEPH, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Gros Morne - Haiti, data-nascimento: 22/11/1993, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Wilner Joseph e de Tianna Siderlien. A convivente: FATELINE VERNIZIER, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Gonaives - Haiti, data-nasci-
mento: 07/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Vernizier 
e de Edna Saint Julien.

A partir do próximo 
dia 31, o modelo de 
acesso ao portal e-

CAC sofrerá alterações e a 
Receita Federal adverte: a 
partir do dia 1º de setembro, 
o acesso ao Portal e-CAC 
será somente via Código de 
Acesso ou via Acesso Gov.br.

Ou seja, os certificados 
digitais ou certificados em 
nuvem obrigatoriamente 
deverão estar cadastrados 
para atribuição do selo de 
confiabilidade do portal 
Gov.br. A Receita garante 
que o cadastramento será 
realizado uma única vez e os 
certificados terão validade 
a partir do selo de confia-
bilidade.

Salienta-se que tal pro-

cedimento foi estabelecido 
pelo Decreto nº 8.936, de 
19 de dezembro de 2016, 
que institui a Plataforma de 
Cidadania Digital. O acesso 
direto ao Portal e-CAC por 
certificado digital ou em 
nuvem ficará disponível 
somente até 31/08/2020.

A Receita Federal acon-
selha ao contribuinte criar 
a conta no portal Gov.br o 
mais rápido possível para 
obtenção do selo. O endere-
ço para fazer o cadastro é: 
https://acesso.gov.br/.

Eduardo Moisés

Cadastramento no Gov.br é 
obrigatório para certificado 

digital ou em nuvem no acesso 
ao e-CAC/Receita

Apesar do adiamento de alguns 
exames por conta da pandemia, 
a abertura dos concursos con-

tinua, e muitos já estão com provas 
marcadas para os próximos meses ou 
com editais previstos para divulgação 
ainda este ano. 

“Mesmo com a suspensão de alguns 
concursos por conta da pandemia, a 
preparação deve continuar. Agora é 
o melhor momento para investir nos 
estudos”, explica Vinicius Rodrigues, 
coordenador de carreiras do AlfaCon 
Concursos. Diante desse cenário, o pro-
fessor conta que alguns concursos que 
já estão em andamento nesse segundo 
semestre são ótimas oportunidades 
para ingressar no serviço público. 

O exame da Polícia Civil do Distrito 
Federal, por exemplo, que está com 
as provas marcadas para o dia 18 
de outubro, é considerado um dos 
principais do ano. O concurso, com 
inscrições abertas desde o dia 18 de 
agosto, até o dia 8 de setembro, vai 
oferecer 1.800 vagas para o cargo de 
Agente. Outro concurso é o da Polícia 
Militar do Paraná, que está com as 
inscrições prorrogadas para até dia 2 
de setembro. O concurso terá como 
objetivo recompor o quadro efetivo de 
profissionais da corporação com 2.000 
novos profissionais. 

Para os alunos que estão apreensivos 
sobre a divulgação do concurso dos so-
nhos, Rodrigues recomenda que o ideal 
é direcionar os esforços para carreiras 
típicas de estado, como Tribunais de 
Justiça, Polícia Federal e Polícia Ro-
doviária Federal, que não correm risco 
de cancelamento. “Segurança pública, 

Divulgação de concursos federais aumenta expectativa de candidatos. 
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Como ficarão os concursos 
públicos neste segundo semestre?

Com o início do segundo semestre, muitas atividades e eventos estão sendo retomados gradualmente. 
Academias, lojas, empresas e vários outros departamentos já decretaram abertura, e com os concursos 
públicos não foi diferente

carreiras administrativas e tribunais 
existirão sempre, independente do 
governo e do momento”, afirma. 

Na Polícia Federal, a estimativa de 
abertura dos editais é para outubro e 
novembro, de acordo com o Ministro da 
Justiça, André Mendonça. As tratativas 
para a autorização do concurso já foram 
divulgadas. A oferta será de mais de 
1.500 vagas para os cargos de Delega-
do, Agente, Escrivão e Papiloscopista, 
além de cargos administrativos. 

Já para os interessados na Polícia 
Federal Rodoviária, a expectativa tam-
bém é grande. Com duas solicitações 
já encaminhadas ao governo federal 
para o preenchimento de 2.700 vagas, 
a previsão é que seja publicado um 
edital no final do segundo semestre. 
O AlfaCon Concursos está oferecen-
do um curso gratuito direcionado ao 
exame da PRF, disponibilizando aulas 

pela internet para todos os estudan-
tes interessados na carreira, além de 
materiais didáticos complementares e 
um simulado específico. 

Outras oportunidades se encontram 
nos Tribunais de Justiça, com os concur-
sos TJ-SC e TJ-RJ entre os mais cotados. 
Embora estejam com os editais abertos, 
ainda estão em processo de definição 
das datas de inscrição e realização das 
provas. Para o especialista, os estudantes 
devem estar atentos aos temas relativos 
ao direito digital e crimes virtuais, que 
serão tendências nos próximos anos. 

“Eles com certeza serão objeto de co-
brança nos temas de redação e na parte 
de atualidades e crimes de caso. Outra 
problemática como o direito ambiental 
também tem grande probabilidade de 
ser cobrada”, finaliza. 

Fonte e mais informações: (www.
alfaconcursos.com.br).

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

agência de confiança, ou ligue para
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