São Paulo, terça-feira, 11 de agosto de 2020
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Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: Bruno Silva de Almeida, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/08/1994,
comerciante, natural de Amargosa - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo
- SP, filho de Nesmar Francisco Maia de Almeida e de Rita Cristina Gonçalves da Silva; A
pretendente: Bianca dos Santos Lobo, brasileira, solteira, nascida aos 23/05/2000,
do lar, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP,
filha de Lorisvaldo Gomes Lobo e de Valdelice Silva dos Santos.
O pretendente: Emerson Mendes do Brasil, brasileiro, divorciado, nascido aos
19/09/1978, natural de São Vicente - SP, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, filho de Heroito Mendes do Brasil e de Luzia Aparecida Mendes do Brasil;
A pretendente: Jussineide Almeida Mendes, brasileira, divorciada, nascida aos
02/09/1971, natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliada neste distrito, São
Paulo - SP, filha de Sinval Alves Mendes e de Stelita Barros de Almeida.
O pretendente: Luiz Gustavo Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido
aos 09/12/1987, auxiliar de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Rita de Cassia Pereira dos Santos; A pretendente:
Daniela Ferreira da Rocha, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1987, de
serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito,
São Paulo - SP, filha de Margareth Aparecida Ferreira da Rocha.
O pretendente: Ronaldo Marculino da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos
01/10/1997, gari, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, filho de José Marculino da Silva e de Edvania Maria da Silva; A pretendente:
Daniele Crys Albuquerque da Silva, brasileira, divorciada, nascida aos
09/06/1990, manicure, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliada neste distrito,
São Paulo - SP, filha de José Nilton de Albuquerque e de Joselma Maria Andrade da Silva.
O pretendente: Gilson Sousa, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/04/1987, barbeiro, natural
de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Dolasi Sousa;
A pretendente: Bruna Cecilia de Oliveira Clementino, brasileira, solteira, nascida
aos 01/10/1990, agente de saúde, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Antonio Clementino e de Celia Aparecida de Oliveira.
O pretendente: Thiago dos Santos Oliveira Macedo, brasileiro, solteiro, nascido
aos 03/04/1993, auxiliar de lanchonete, natural de Piritiba - BA, residente e domiciliado
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ilton Macedo da Silva e de Elietelma dos Santos
Oliveira; A pretendente: Thaís Mayara Barduco, brasileira, solteira, nascida aos
28/01/1998, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Dalni Barduco e de Ednalva Cristina Barduco.
O pretendente: Luiz Rocha de Oliveira Santos, brasileiro, solteiro, nascido aos
10/04/1975, gerente de contas, natural de Dourados - MS, residente e domiciliado neste distrito,
São Paulo - SP, filho de José Luiz de Oliveira Santos e de Almerinda Rocha dos Santos; A
pretendente: Juliana de Oliveira Sousa, brasileira, solteira, nascida aos 31/08/1986,
gerente de contas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São
Paulo - SP, filha de Denevaldo Soares de Sousa e de Maria Eneide Alves de Oliveira Sousa.
O pretendente: Douglas Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido aos
08/04/1983, operador de estacionamento, natural de Olindina - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira dos Santos e de Maria Avelina
Gonçalves; A pretendente: Maria Amúzia dos Santos Costa, brasileira, solteira,
nascida aos 04/11/1978, arrumadeira, natural de Cedro - CE, residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira da Costa e de Maria Silva dos Santos.
O pretendente: Paulo Sérgio da Conceição Santos, brasileiro, divorciado, nascido aos 20/05/1992, barbeiro, natural de Penedo - AL, residente e domiciliado neste distrito,
São Paulo - SP, filho de Paulo Vieira dos Santos e de Maria Lucia da Conceição Santos; A
pretendente: Maria Ribeiro de Jesus, brasileira, solteira, nascida aos 05/07/1993,
de serviços domésticos, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo - SP, filha de Gabriel Francisco de Jesus e de Enedina Ribeiro de Jesus.
O pretendente: Ricardo da Silva Almeida, brasileiro, solteiro, nascido aos
03/11/1989, frentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, filho de Jose Roberto de Almeida e de Iracema Ares da Silva; A pretendente:
Viviane Cristina dos Santos de Amorim, brasileira, solteira, nascida aos
05/05/1987, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito,
São Paulo - SP, filha de Antonio Pires de Amorim e de Maria das Graças dos Santos.
O pretendente: Franklin Oliveira da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos
14/06/1989, líder de plantão, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, filho de Isaac Severino da Silva e de Marinalva Fernandes de
Oliveira; A pretendente: Jéssica Hélen Silva, brasileira, solteira, nascida aos
19/08/1991, auxiliar de contabilidade, natural de Itajubá - MG, residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Roberto da Silva e de Sonia Graça Ribeiro Silva.
O pretendente: Vando Almeida Targino, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/01/1983,
empresário, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, filho de Jose Targino Sobrinho e de Maria Sileide Almeida Silva; A pretendente:
Neilma Meira Souza, brasileira, solteira, nascida aos 04/06/1990, manicure, natural
de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nilson Silva
Souza e de Maria de Fatima Campos Meira.
O pretendente: Ademar Araujo Silva de Souza, brasileiro, solteiro, nascido aos
27/09/1988, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito,
São Paulo - SP, filho de Ademar de Souza e de Valdineide Araujo Silva; A pretendente:
Angélica Maria Silva Moura, brasileira, solteira, nascida aos 05/07/1991, do lar,
natural de Rio Formoso - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha
de Ivonaldo Teotonio de Moura e de Joselma Maria da Silva.
O pretendente: Luiz Fernando Felipeli da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos
25/06/1992, supervisor de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos da Silva e de Sueli Aparecida Felipeli da Silva;
A pretendente: Kátia Gonçalves Hermenegildo, brasileira, solteira, nascida aos
24/08/1984, inspetora de aluno, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito,
São Paulo - SP, filha de Cyro Gonçalves Hermenegildo e de Maria Gonçalves Hermenegildo.
O pretendente: João Batista Costa, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/03/1964,
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, filho de João Teodoro Costa e de Antonia Alves Costa; A pretendente: Vanda Nunes, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1964, comerciante, natural de São
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Isaura Nunes.
O pretendente: Jose Miguel da Silva, brasileiro, divorciado, nascido aos 14/06/1996,
taxista, natural de Icó - CE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de
Francisco Miguel da Silva e de Maria Eunir da Silva; A pretendente: Clarice Quaresma da Silva, brasileira, divorciada, nascida aos 06/03/1954, de serviços domésticos,
natural de Águas Formosas - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP,
filha de Dionisio Quaresma e de Dalzira Maria Silva.
O pretendente: João Lima Gonçalves da Silva, brasileiro, divorciado, nascido aos
11/08/1955, auxiliar de serviços gerais, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Lima Gonçalves e de Maria Homerinda
Gonçalves; A pretendente: Maria Luiza do Nascimento, brasileira, divorciada,
nascida aos 20/03/1952, auxiliar de enfermagem, natural do distrito de Cachoeira, no
município de Tauá - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de
Luiz de França do Nascimento e de Raimunda Bezerra da Silva.
O pretendente: Alessandro Virecci Fana, brasileiro, solteiro, nascido aos
15/07/1988, chefe de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, filho de Horacio Virecci Fana e de Sandra Renee Campiglia Virecci
Fana; A pretendente: Sara do Prado, brasileira, divorciada, nascida aos 07/01/1984,
professora, natural de Jundiaí - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP,
filha de Wagner José Maria do Prado e de Deuseli Libanio do Prado.
O pretendente: Renan Alves Freitas da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos
09/06/1995, técnico em mecatrônica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Freitas da Silva e de Rosimeire Aparecida Alves;
A pretendente: Marcela Leal da Silva, brasileira, solteira, nascida aos 08/11/1995,
fonoaudióloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo SP, filha de Eduardo Francisco da Silva e de Bernadete Alexandrina Leal da Silva.
O pretendente: Diego Geovanni Soares Carvalho, brasileiro, solteiro, nascido
aos 29/08/1988, cuidador de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Luiz Carvalho e de Maria José Soares Carvalho;
A pretendente: Alessandra Costa de Oliveira, brasileira, solteira, nascida aos
02/07/1989, assistente administrativo, natural de Nanuque - MG, residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Pereira de Oliveira e de Sandra Costa de Oliveira.
O pretendente: José Feliciano da Silva Netto, brasileiro, divorciado, nascido
aos 11/10/1958, vigilante, natural de São Lourenço - MG, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Feliciano da Silva Junior e de Dinorah Candida da
Silva; A pretendente: Rosa Neta Santana dos Santos, brasileira, divorciada,
nascida aos 13/11/1976, do lar, natural do Distrito de Parateca, no Município de Malhada
- BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Antonio dos
Santos e de Domingas Santana dos Santos.
O pretendente: David da Silva Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/10/1998,
mensageiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo
- SP, filho de Cláudio da Silva Oliveira e de Josefa Melo da Silva Oliveira; A pretendente:
Ana Deyse Gonçalves Lima, brasileira, solteira, nascida aos 24/11/1999, auxiliar
de classe, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo SP, filha de Edivan Justino de Lima e de Tathiane Gonçalves de Sousa.
O pretendente: João Rodrigues de Lima Silva Junior, brasileiro, solteiro, nascido
aos 10/05/1991, auxiliar de restaurante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado
neste distrito, São Paulo - SP, filho de João Rodrigues de Lima Silva e de Maria Eroiza de
Sousa Silva; A pretendente: Talita da Silva Alves, brasileira, solteira, nascida aos
13/07/1991, analista de sinistros, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste
distrito, São Paulo - SP, filha de Aloisio de Oliveira Alves e de Guiomar Florencio da Silva.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: IAGUE SOARES EMETERIO, profissão: gerenciador de hortifruti, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Minas Novas, MG, data-nascimento: 30/03/1996, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernandes Soares de Almeida e de Ana
Maria Emeterio Silva. A pretendente: CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/06/2000,
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Caudelicio Teixeira Souza
e de Eliete Santos de Oliveira.
O pretendente: SÓCRATES WESLEY AMORIM MARCOS, profissão: estudante, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 12/01/1996, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Adriano de Amorim Marcos
e de Ana Lucia da Silva. A pretendente: CAROLINE NASCIMENTO DIAS, profissão:
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento:
02/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Dias e
de Patrícia do Nascimento Dias.
O pretendente: JOELSON UILEN SANTOS DA SILVA, profissão: locutor, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Alagoinhas, BA, data-nascimento: 27/05/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Ramos da Silva e de Josenilda Santos
da Silva. A pretendente: MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA, profissão: confeiteira,
estado civil: solteira, naturalidade: em Água Branca, AL, data-nascimento: 29/10/1990,
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Aurélio da Silva
e de Maria do Socorro dos Santos Silva.
O pretendente: VALDEMIR PEGO, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, naturalidade: em Pirajuí, SP, data-nascimento: 11/02/1958, residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Luiz Pego e de Jandira dos Santos Pego. A
pretendente: JULIANA CLAUDIA MARTINES ALVES, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/11/1984,
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Roberto Alves e de
Rosana Martines Alves.
O pretendente: THIEGO ZACARIAS TAVARES DOS SANTOS, profissão: motorista,
estado civil: solteiro, naturalidade: de Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 11/10/1994,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Zacarias dos Santos
e de Regina Celia Tavares. A pretendente: NATALI LETICIA LEMOS DO NASCIMENTO,
profissão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: de Cajamar, SP, data-nascimento:
25/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ulisses Francisco do Nascimento e de Solange Alves de Lemos Matos.
O pretendente: ARTHUR LUCIANO ARRUDA CAVALCANTE, profissão: auxiliar de expedição, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento:
26/10/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Arruda
Cavalcante e de Geovane Luciano Arruda Cavalcante. A pretendente: LARISSA DA
SILVA PINHEIRO COSTA, profissão: auxiliar de atendimento júnior, estado civil: solteira,
naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 18/09/1999, residente e domiciliada
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Pinheiro Costa e de Natalie da Silva.
O pretendente: GABRIEL NAVILLE DA SILVA, profissão: desenvolvedor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/03/1997, residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto da Silva e de Elaine Naville da Silva.
A pretendente: SUSANA BATISTA DA SILVA, profissão: advogada, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/03/1997, residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano Matias da Silva e de Andreia Aparecida Batista Silva.
O pretendente: CHARLES ANDERSON MATOS DE ARAÚJO, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 04/06/1989, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Araújo e de Maria
Lucimar Matos dos Santos. A pretendente: RENATA OLIVEIRA CERQUEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento:
03/02/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo da
Silva Cerqueira e de Sidiney Bastos de Oliveira.
O pretendente: JOSÉ TAVARES DA SILVA IRMÃO, profissão: confeiteiro, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Sítio Lagoa do Félix, Igaci, AL, data-nascimento: 01/09/1979,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Tavares da Silva e de Maria
Lucas da Silva. A pretendente: JEDICILENE JULIA COSTA, profissão: contadora, estado
civil: divorciada, naturalidade: em Medicilândia, PR, data-nascimento: 10/06/1987, residente e
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Pereira Costa e de Olivia Julia Costa.
O pretendente: JOHN LENNON VIEIRA PEREIRA, profissão: jardineiro, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 04/08/1993, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Pereira e de Alzeni Vieira
de Melo. A pretendente: SINAIENE RODRIGUES DA SILVA ALVES, profissão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento:
09/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Alves
e de Marilene Rodrigues da Silva.
O pretendente: GERALDO CAETANO DE SOUZA, profissão: vigilante, estado civil:
divorciado, naturalidade: Brasópolis, MG, data-nascimento: 03/09/1959, residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bertolino Souza Filho e de Maria José
de Oliveira. A pretendente: MARIA ELIZA RODRIGUES DE FREITAS, profissão: auxiliar
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento:
11/12/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florante Rodrigues de Freitas e de Benedita Maria de Freitas.
A pretendente: MIRCIA CARLOS PAIVA, profissão: publicitária, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/10/1980, residente e domiciliada
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Carlos Paiva e de Anelice Pereira Marques
Paiva. A pretendente: KÁTIA REGINA TENÓRIO, profissão: assistente social, estado civil:
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 22/01/1980,
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Vitorino Tenorio e
de Roseane Estelina da Silva Tenorio.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão coordenador de administração de pessoal, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia
12/03/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jeronimo
Alves de Oliveira Filho e de Graça Elizabeth Zeferina Pecora de Oliveira. A pretendente:
ALINE NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteira, profissão assistente de RH, nascida
em Guaratinguetá - SP, no dia 29/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Benedito Edson Pereira e de Maria Helena do Nascimento Pereira.
O pretendente: ADENILSON ANTONIO MARQUEZ, estado civil solteiro, profissão
funcionário público, nascido em Água Doce - SC, no dia 18/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lineu Marquez e de Vinilda Marquez. A
pretendente: IZABELLA NEVES TOMINAGA, estado civil solteira, profissão contadora,
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 28/03/1991, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Noboro Tominaga e de Nadia Beatriz Neves.
O pretendente: AUTIELE ALVES BRITO, estado civil solteiro, profissão praticante de
produção, nascido em Taboão da Serra - SP, no dia 10/12/1988, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Autiele Jesus Brito e de Joana Alves dos
Santos Brito. A pretendente: ROSIANE MARIA GUEDES, estado civil divorciada, profissão atendente de loja, nascida em Andrelândia - MG, no dia (10/12/1988), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio de Padua Pereira Guedes
e de Aparecida Maria de Almeida.
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

Recuperação judicial
é saída para empresas
na atual crise?
Benito Pedro Vieira Santos (*)

As previsões são
preocupantes para
o segundo semestre
de 2020, analistas
já projetam uma
escalada que
pode levar a uma
quebradeira recorde
de empresas

A

princípio, podemos
concluir que a pandemia é o grande
gerador de toda a crise,
contudo, em muitos casos
se observa que a crise foi
apenas o que faltava para
“transbordar o copo”, pois
as empresas já enfrentavam dificuldades. Fato
é que quem se encontra
nessa situação terá que
agir muito rápido, caso
contrário, não conseguirá
retomar sua operação.
Assim fica a dúvida: o que
fazer?
Como saber se a Recuperação Judicial é o melhor
caminho para a continuidade do seu negócio? Inicialmente temos que atualizar
e analisar as métricas da
empresa. Como vivemos
um momento único, as
informações anteriores
(antes da pandemia) não
servem para indicar qual
o melhor caminho para o
momento, a decisão deve
ser tomada após atualização de todos os números da
empresa e posterior análise
criteriosa do atual cenário
econômico e financeiro.
Não poucas vezes, somos
chamados para operacionalizar o pedido de recuperação em uma determinada
empresa, pois a orientação
do jurídico é clara: a única
saída é adentrar com o
pedido e dar um “fôlego”
ao caixa da empresa que
não comporta todos os
compromissos assumidos.
No entanto, a Recuperação Judicial é algo muito
sério, não pode ser levada
adiante apenas para dar
um “fôlego” imediato no
caixa sem uma estratégia
clara de como a empresa
dará continuidade na sua
operação.
O índice de empresas
que não conseguem se
recuperar é astronômico,
a meu ver por dois motivos:
1) Recuperação sem
a reestruturação: é
simplesmente adiar a
falência da empresa,
portanto, por mais
prazo e deságio que
possa se conseguir
num processo de recuperação judicial, se
não houver estratégia
para gerar caixa, será
inócua.
2) Falta de entendimen-

to do atual cenário
econômico e financeiro do mercado que a
empresa está inserida, pois um outro fator que leva a quebra
é o “time” do pedido.
Muitos empresários
adiam a tomada de
decisão e quando
não veem mais saída
entram em desespero
e aceitam ingressar
com pedido, que em
linhas gerais acontecem da “noite para
o dia”, sem nenhum
planejamento prévio.
Eis, na minha opinião os
dois principais motivos de
um pequeno percentual
das empresas conseguirem
entrar e sair de um processo de recuperação judicial
mantendo a perenidade de
seu negócio.
Quando a empresa possui
suas métricas gerenciais
e contábeis devidamente
atualizadas, principalmente fluxo de caixa e demonstrativo de resultado,
o problema é detectado
com antecedência, tempo
suficiente para a elaboração de uma estratégia que
abrange principalmente a
negociação com os principais credores e a redução
drástica de sua atual estrutura.
A pandemia não pode
ser considerada a única
culpada pela possível quebradeira que está por vir.
O colapso no caixa da empresa só acontece quando
não se tem as informações
corretas, ou quando as tem
e não se planeja de como
agir no momento em que o
dinheiro ficar escasso.
Independente do momento que esteja vivendo,
não deixe sua empresa
desorganizada, exija de
sua equipe que as métricas
sejam mantidas, mesmo
em home office ou com
redução de carga horária,
informação correta, análise
correta, só pode resultar
em decisão correta.
Com os anos que atuo
como especializada em
reestruturação de empresas, recuperação negocial,
posso afirmar que os frutos
desses trabalhos são colhidos face às informações
compiladas por uma equipe
competente, que detecta
num curto espaço de tempo o seu atual momento
econômico e financeiro e
que ajuda a direcionar a
empresa a tomar a melhor
decisão, frente ao que está
por vir.
(*) - Especialista em Reestruturação
de Empresas, é sócio da Avante
Assessoria Empresarial
(http://www.avanteadm.com.br/).

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS NATURAIS
5º Subdistrito - Santa Efigênia

Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

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

O pretendente: Ivânio Macêdo Mascarenhas, brasileiro, divorciado, nascido aos
24/11/1979, pedreiro, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, filho de Bento Rodrigues Mascarenhas e de Eunice Macêdo; A pretendente:
Cleciane Henrique Costa, brasileira, solteira, nascida aos 18/04/1989, operadora
de caixa, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada neste distrito, São
Paulo - SP, filha de José Henrique Filho e de Arlete Maria Costa Henrique.

O convivente: FERNANDO MORENO NHOQUI, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 14/03/1989, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Orlando Nhoqui Junior e de Rosana Fraile
Moreno Nhoqui. A convivente: ELAYNE ARAUJO DO NASCIMENTO, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1992,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Leosvaldo Ramos do Nascimento
e de Irenila Teixeira de Araujo.
R$ 13,45

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

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

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua
agência de confiança, ou ligue para

Tel: 3043-4171

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AD0A-1DF6-658E-92D0.
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