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A pandemia causou uma interrupção do serviço de comida de rua 
em todo o país e vai exigir uma profunda reinvenção do modelo de 
negócio. Neste momento, em que há uma retomada gradativa das ati-
vidades econômicas em alguns estados do país, o setor de alimentação 
tem que estar preparado para retornar ao trabalho em um cenário 
bem diferente do anterior à quarentena. Será preciso entender que 
há novos hábitos de consumo e adaptar-se a eles.   

Retorno ao trabalho na área de alimentação

Cada impressão digital identifica uma única pessoa. Por isso, a 
biometria é usada nos principais documentos de identificação e é 
uma importante aliada na solução de crimes. Infelizmente, falhas na 
identificação biométrica em todo o mundo contribuem para a vulne-
rabilidade do sistema, expondo a risco especialmente as crianças, 
que são as principais vítimas de sequestro, tráfico internacional para 
exploração sexual e adoção ilegal. O Brasil é o primeiro país do mundo 
a contar com uma tecnologia que permite a identificação biométrica 
ainda na sala de parto, além de estabelecer o vínculo inquestionável 
do bebê com a mãe.   

Documento com biometria em alta definição

As empresas estão enfrentando um desafio cada vez maior para extrair 
o valor dos dados através de uma infraestrutura completa e uma equipe 
alinhada. Os dados são, na maioria das vezes, responsáveis pelas tomadas 
de decisão em tempo real. Por isso, é necessário criar recursos de TI 
para acompanhar as demandas de negócios, como por exemplo, investir 
em uma arquitetura de TI moderna que integre todas as plataformas, 
evitando a criação de silos de dados, otimizando os custos e trazendo 
mais eficiência nas manutenções.   

Implementar uma infraestrutura de dados ágil
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Negócios em Pauta

Novos Talentos 
Soluções que proporcionem segurança em aglomerações 

e facilitem a socialização em espaços públicos no atual ce-
nário de pandemia. É o que busca o 1º Prêmio de Design 
PlastificARTE, realizado pela Casa Ondina com patrocínio 
da Electro Plastic. A premiação dará R$ 10 mil ao criador 
do melhor produto feito com plástico flexível fabricado a 
partir de fontes renováveis da cana-de-açúcar. A criação 
pode ser composta também por materiais auxiliares como 
madeira e ferro metalon. As inscrições gratuitas podem 
ser feitas por qualquer pessoa com mais de 18 anos até o 
próximo dia 16. Outras informações: (www.electroplastic.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Webinar gratuito sobre proteção de endpoints

@A Service IT, empresa especializada em outsourcing 
e consultoria, promove webinar gratuito, em parceria 

com a Sophos - desenvolvedora e fornecedora de softwares 
e hardwares de segurança, sobre o presente e o futuro da 
proteção de endpoints e a utilização de tecnologia mais ade-
quada para compor a arquitetura de segurança de empresas. 
O encontro, que será mediado por Fernando José Karl, sócio-
-diretor de operações da Service IT Security, abordará temas 
variados referentes à utilização de softwares de proteção de 
endpoints, com o objetivo de aprimorar a segurança de dados 
corporativos confidenciais. André Carneiro, country manager 
da Sophos do Brasil, também participará do debate. Para 
participar, basta realizar a inscrição em  https://us02web.
zoom.us/webinar/register/WN_OaG2x-HMS_eMmyvZmSr-
ZCA.   Leia a coluna  completa na página 2
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Um dos efeitos colaterais 
indesejados da pandemia da 
COVID-19 para a economia está 
sendo o aumento em níveis sem 
precedentes do desemprego no país

De acordo com os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua Mensal, divulgada este mês, a taxa 
de desemprego no Brasil subiu para 13,3% 
no segundo trimestre, atingindo 12,8 milhões 
de pessoas. 

A pesquisa revela, ainda, que o País fe-
chou 8,9 milhões de postos de trabalho em 
apenas três meses, devido aos impactos do 
Coronavírus. As consequências negativas 
do vírus, também, foram potencializadas 
por um ambiente do trabalho que já estava 
em rápida transformação. Além dos desafios 
da lenta recuperação econômica, o avanço 
tecnológico começa a mostrar suas garras 
influenciando setores inteiros que testemu-
nham o surgimento de uma nova geração de 
trabalhadores independentes.

Globalmente, há muitas dúvidas se haverá 
uma retomada no nível de criação de empre-
gos como no passado já que, além dos efeitos 
da pandemia, o processo de substituição 
do trabalho formal tende a se acentuar. O 
resultado dessa dinâmica é um movimento 
que já vem ganhando força há cerca de dez 
anos: o empreendedorismo.

De acordo com Sandro Magaldi (*), espe-
cialista em gestão de negócios, muitas pessoas 
que não conseguem se recolocar no mercado 
formal de trabalho encontram possibilidades 
de obter ganhos financeiros desenvolvendo 
seu próprio negócio. Mas, alerta que para 
fugir das armadilhas do chamado "empre-
endedorismo de sobrevivência" é necessário 
um maior amadurecimento na capacidade de 
gestão desses novos empreendedores.

"Quanto mais preparados estiverem para 
conduzir seus negócios, maior serão as pro-
babilidades de escapar dos tristes índices 
de empreendimentos que não conseguem 

Para empreender com sucesso o cliente 
deve ser o foco central da empresa

ultrapassar a infância e sucumbem em 
poucos meses", afirma. Um fator crítico a 
ser desenvolvido nesse incremento da ca-
pacidade de gestão de cada empreendedor 
está no entendimento de como estruturar 
um negócio atrativo sob a ótica dos clientes 
que deseja atrair.

Um caminho muito prático e de fácil enten-
dimento para todo empreendedor - ou para 
quem almeja ser um - é analisar a jornada de 
compras do cliente observando quais etapas 
podem ser incrementadas e desenvolver 
novas soluções que resultem em uma expe-
riência de compra superior.

"Um termo em inglês resume de forma 
bastante assertiva essa filosofia: o Customer 
Centricity, algo como Centralidade do Cliente. 
Essa estratégia tem como principal objetivo 
promover o cliente ao centro da jornada 
de criação da companhia e criar, a partir 
dessa visão, soluções que têm como foco as 
demandas desse agente em detrimento do 
foco nos recursos internos da organização", 
explica Magaldi.

Como as companhias líderes da nova eco-
nomia são, em geral, organizações que têm 
como base a tecnologia, há uma avaliação 
equivocada de que essas empresas têm 
sucesso pelo fato de serem empresas de 
tecnologia, mas não é bem assim. 

Em sua essência, o êxito dessas companhias 
tem como fundamento o fato de terem de-
senvolvido soluções superiores às existentes 
incrementando a experiência dos clientes em 
suas jornadas de uso de determinados produtos 
ou serviços. A tecnologia é o meio para atingir 
esse objetivo e não um fim em si mesmo.

"Se fizermos uma breve reflexão sobre como 
era o processo de obtenção de um transporte 
privado antes dos aplicativos de mobilidade; 
ou ainda o consumo de um filme ou de uma 
música; ou a compra de um produto quando 
não se tinha as alternativas digitais da atualida-
de, perceberemos que todos esses processos 
foram revolucionados por empresas que de-
senvolveram soluções melhores às existentes 
por meio da tecnologia", lembra o especialista.

O sucesso de uma empresa, não importa seu 
tamanho ou peculiaridade, está relacionado 
à sua capacidade de prover uma experiência 
superior, em relação às opções disponíveis, a 
seus clientes. A estratégia de colocar o cliente 
no centro da jornada de criação de valor, não 
é uma perspectiva disponível apenas para 
grandes e ricas empresas. 

As oportunidades derivadas dessa estra-
tégia não só estão à disposição de todo em-
preendedor como devem ser uma premissa 
central para quem deseja se aventurar nesse 
novo mundo. As organizações que hoje são 
soberanas e valiosas eram empresas de 
pequeno porte, muitas delas nascidas nas 
garagens de seus fundadores.

Estimular o empreendedorismo é um dos 
caminhos para a obtenção de renda e geração 
de empregos para centenas de milhares de 
brasileiros. É necessário, no entanto, prepa-
rar esses indivíduos para que tenham con-
dições de prosperar sendo bem sucedidos. 
Estimular a visão de centralidade no cliente 
é um dos caminhos mais virtuosos nessa 
jornada. Com essa dinâmica todos ganham: 
empreendedores, clientes e a sociedade.

(*) - Pós-graduado pela ESPM, com mestrado 
acadêmico em Administração pela PUC-SP, é 

co-fundador do meuSucesso.com e considerado 
um dos maiores experts em Gestão Estratégica e 

Vendas do país.

MELhORIA NA ExPERIêNCIA DOs CONsUMIDOREs

O  Net PrOmOter ScOre: O imPactO 
POsITIVO QUE A PEsQUIsA TEM sObRE O 
RETORNO DEssE INVEsTIMENTO     Leia na página 6
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A Apple apresentou um exemplo nessa linha, 
onde passou acompanhar as diferenças nos 

padrões de compra dos detratores.

Exportação de carne 
As exportações brasileiras de carne 

bovina aumentaram 12% no acumula-
do do ano até agosto, passando para 
cerca de 1,3 milhão de toneladas, com 
impulso de importações pela China, 
que elevou em 65,8% as compras no 
mesmo período, informou a Abrafrigo. 
Os chineses responderam por 62,4% de 
toda a carne bovina exportada pelos 
brasileiros. O segundo maior cliente foi 
o Egito, que importou 91.529 toneladas. 
O Chile veio na terceira posição com 
50.360 toneladas adquiridas.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-%e2%80%8anet-promoter-score-o-impacto-positivo-que-a-pesquisa-tem-sobre-o-retorno-desse-investimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/renegocie-dividas-de-ate-r-62-700-junto-ao-fisco/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-guerra-de-narrativas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/goias-emite-primeiro-documento-do-pais-com-biometria-em-alta-definicao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-implementar-uma-infraestrutura-de-dados-agil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/retorno-ao-trabalho-na-area-de-alimentacao-requer-atencao-redobrada-com-seguranca-e-higiene/
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A pandemia e o reflexo 
das ações pessoais 

nas imagens corporativas
Achiles Batista Ferreira Junior (*)

Começamos a linha do tempo em 
terras tupiniquins, fevereiro de 
2020, quando foram tomadas as 

primeiras atitudes em relação à CO-
VID-19, no momento em que começam a 
ser repatriados brasileiros que estavam 
na cidade chinesa de Wuhan, local do 
epicentro da infecção.

Pois bem, logo depois, em março, co-
meçamos a verificar ações pontuais em 
todos os estados brasileiros, nas quais 
se observavam empresas enviando co-
laboradores para casa, primeiramente 
selecionados por faixas de idade, al-
guns com problemas de saúde ou com 
algum indício de mal-estar e começava 
assim, no primeiro trimestre de 2020, 
a trajetória das ações relacionadas à 
pandemia que culminou em um avanço 
na prática do home office até a forma 
como vivemos nos dias de hoje.

Já que estamos resgatando memó-
rias, convido você a relembrar alguns 
clássicos de ações e declarações feitas 
por personagens ligados ao mundo 
corporativo quando se começou a falar 
e evidenciar-se que o isolamento social 
seria um caminho adequado para conter 
a pandemia que se tornava cada dia 
mais temerosa.

Vale ressaltar que talvez movido pelo 
desejo de ser ouvido, ou mesmo em bus-
ca de algum tipo de repercussão, creio 
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A guerra de 
narrativas

A liberdade é 
o oxigênio da 
democracia. Sem 
ela, as nações são 
jogadas nos braços 
das ditaduras e da 
opressão. 

Mas os cidadãos des-
confiam quando o 
conceito é usado de 

má fé ou com o propósito de 
mascarar posicionamentos. 
Veja-se o que o governo tem 
dito sobre a vacina contra a 
Covid 19, cujo processo de 
finalização mobiliza equipes 
científicas e laboratórios em 
muitos países, e a previsível 
adesão em massa dos bra-
sileiros.

Porta-vozes salientam 
que ela não será obrigatória 
porque no Brasil não há 
um tirano e a liberdade é 
valor central de nossa de-
mocracia. 

A observação seria per-
tinente caso não fosse 
embalada por um viés 
anticientífico, desses, por 
exemplo, usados por adep-
tos de certas religiões, que 
não permitem crianças 
com leucemia aguda ou 
mesmo pessoas idosas, com 
pneumonia grave, toma-
rem transfusão de sangue. 
Orientam seus filiados a 
não adotar procedimentos 
da ciência. Por que a pu-
blicidade exagerada que o 
governo está dando a esse 
fato, quando se sabe que 
mais de 90% da população 
brasileira garantem que 
tomarão a vacina? 

Lembremos que, mesmo 
antes da pandemia, já toma-
va corpo no país um movi-
mento antivacina, que tem 
propiciado a volta de epide-
mias de doenças já erradi-
cadas, como febre amarela 
e sarampo, fenômeno que 
também ocorre nos Estados 
Unidos. Propaga-se um falso 
temor de que vacina pode 
provocar a doença em vez 
de curar. Por aqui, viceja 
nas hostes governamentais 
uma corrente anticiência, 
de índole fortemente con-
servadora que, como num 
cabo de guerra, tenta puxar 
o território ao passado.

É exatamente na direção 
oposta aos avanços da me-
dicina e da biotecnologia 
que grupos incrustrados na 
malha governamental cons-
troem sua narrativa, como 
se observa na categórica 
afirmação de que a cura da 
pandemia é coisa simples, 
bastando a automedicação 
de cloroquina. O fato é que 
o Brasil vive o auge de uma 
guerra de narrativas. Do 
campo da ciência, os jogos 
contrários resvalam para 
os comportamentos, para a 
economia e para a política.

Na arena das decisões que 
competem aos governantes 
de Estados e municípios, 
estão narrativas conflitan-
tes, entre elas, a que prega 
a retomada urgente das 
atividades negociais e a que 
teme o repique da doença 
por conta das aglomera-
ções. (A Espanha registra, 
esta semana, a retomada 
do fluxo de contaminação 
pela Covid-19). Um grupo 

defende a reabertura das 
escolas e outro sugere 
cautela na volta das aulas. 
Autoridades da Educação 
opinam sobre a matéria e o 
que se ouve mais parece um 
falatório na Torre de Babel. 
Por que não se chega a um 
consenso? Onde se escon-
deu o bom senso?

Na área da economia, 
as narrativas conflituosas 
nascem no próprio seio do 
governo. Uma defende o 
programa Renda Brasil, a 
consolidação das ações de 
proteção social, mas o de-
sacordo é oceânico entre a 
equipe econômica e outros 
times ministeriais, que 
combatem o teto de gastos, 
meta-síntese do ministro 
Paulo Guedes. O orçamento 
irrealista, segundo eco-
nomistas, ameaça romper 
o teto, mas o governo se 
empenha para usar R$ 1,2 
bilhão fora dele.

O presidente, embalado 
no apoio popular que passa 
a ter no Nordeste, depois do 
pior desempenho em 2018, 
queria continuar com um 
auxílio emergencial de R$ 
600 até o fim de ano. Che-
gou-se ao meio termo de R$ 
300. Mas se a economia não 
pegar no tranco em 2021, 
como as margens protegidas 
reagirão a eventual diminui-
ção de seus recursos?

A reforma administrativa, 
que o governo encaminha ao 
Parlamento, abrangerá ape-
nas os futuros servidores 
sob a cama da estabilidade 
ou pegará todo mundo? A 
reforma propõe corte de 
vantagens, como concessão 
de licença-prêmio e gratifi-
cação por tempo de serviço, 
facilita demissões durante 
o período de experiência, 
reduz o salário inicial, entre 
outros aspectos.

Grupos se engalfinham e 
a área política, com um olho 
nas eleições deste ano e na 
de 2022, tende a aprovar uma 
reforma mais suave, que me-
nos danos traga ao servidor 
público. A base governista 
começa a ser composta na 
Câmara com a adesão do PP 
e outras agremiações, mas 
persiste a dúvida sobre a 
lealdade parlamentar.

No campo do ambienta-
lismo, as narrativas entram 
em luta aberta. De um lado, 
o ministro Ricardo Salles e 
apoiadores que acendem o 
fogo na floresta amazônica, 
na outra ponta, a comunida-
de salvacionista, sob o eco 
de governos estrangeiros, 
luta pela preservação da 
região, enquanto no meio, 
o vice-presidente general 
Hamilton Mourão tenta 
equilibrar o jogo.

A guerra no território da 
expressão deixa atônitos 
seus próprios protagonistas. 
Por falta de uma orientação 
segura sobre os rumos a 
seguir, batem boca pela 
imprensa ou em lives, a nova 
mania nacional. Resta dizer 
que o próprio mandatário-
-mor tem sido responsável 
por parcela dos litígios.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

mamente ligada ao nome do empresário 
e que teve sua imagem prejudicada 
ainda mais em seguida ao ser noticiado 
que a referida rede fez o desligamento 
de 600 colaboradores devido à pande-
mia, ou seja, mesmo que o discurso do 
empresário tenha lógica para muitos, 
o momento não foi adequado e isso 
refletiu em resultados de mercado e 
perda de competitividade na área de 
atuação da marca.

A pergunta que fica para reflexão é 
a seguinte:

Até que ponto a pessoa física pode 
se manifestar publicamente e qual a 
relação dessa opinião com a marca com 
a qual possui algum tipo de vínculo?

Passados quase seis meses de isola-
mento é possível ter uma opinião mais 
formada e justificar que a parcimônia 
é uma dádiva no mundo corporativo, 
ou seja, a reflexão e atenção à reper-
cussão são quesitos básicos em tempos 
de tecnologia democrática e nervos 
inflamados.

De tudo isso é possível ter certeza 
de uma coisa, o empreendedor brasi-
leiro tem se mostrado um verdadeiro 
Prof. Pardal com novas fórmulas e 
reinvenções que surgem a cada dia 
dando provas que somos um povo 
determinado, criativo, resiliente e 
muito forte.

(*) É coordenador dos cursos de Marketing 
e Marketing Digital do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Todas as experiências vividas nesse ano atípico (2020) nos trazem memórias recentes de acertos 
e equívocos praticados pelos empresários brasileiros. Sendo assim, convido você a resgatar alguns 
exemplos vivenciados nesses quase seis meses de isolamento social
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Thiago Nigro lança “PrimoCast Startups” em 
parceria com João Kepler

@Na última quinta-feira (3), Thiago Nigro lançou mais uma série 
em seu “PrimoCast”, o podcast oficial do Primo Rico, um dos 

maiores canais sobre investimentos, finanças e empreendedorismo 
do mundo. O conteúdo deste mês é em parceria com João Kepler, 
um investidor anjo de startups e diretor da Bossa Nova Investimen-
tos. A ideia é que, em cada programa, Thiago receba fundadores de 
startups para que eles contem sobre a trajetória deles, desde a ideia 
do negócio até a captação de investidores. Com best seller “Do Mil 
ao Milhão- sem cortar o cafezinho”, Thiago tem o objetivo de ensinar 
aos ouvintes neste episódio : como começar uma startup, como atrair 
investidores para sua startup e como escolher boas startups para se 
investir e afirma: “Apesar da internet ser um oceano de conhecimento 
e do universo das empresas “Startups” estar cada vez maior – com 
várias brasileiras se tornando os chamados “unicórnios” –, quando 
olhamos os conteúdos relacionados a esse mundo, ainda há muito 
a ser descoberto."

Centro universitário oferece 19 cursos 
gratuitos e disponíveis para todo o país

@O Centro Universitário Internacional Uninter em parceria com 
o Instituto Wilson Picler, criou 19 cursos gratuitos, abertos ao 

público e de fácil acesso para todo o Brasil. Os profissionais de saúde 
e de serviços essenciais têm à disposição os cursos de Emergências 
Respiratórias, Bases Legais do SUS, Boas Práticas no Atendimento 
Farmacêutico, Manipulação de Alimentos e Prevenção e Convivência 
com o novo Coronavírus. Os pais que estão trabalhando em home office 

e estão sem ideias de como distrair os filhos, podem se inscrever no 
de Jogos e Brincadeiras na alfabetização ou ainda no de Contação de 
histórias. Empresários e empreendedores também têm opções e podem 
aprender tudo sobre Técnicas de Negociação e Segurança Executiva. 
A lista completa com os 18 cursos e as inscrições estão neste link 
https://www.uninter.com/extensao/gratuitos/.

WOW abre inscrições para nova turma de 
startups 

@A WOW, maior aceleradora independente do país, anuncia a aber-
tura de inscrições para a 18ª rodada de seu programa de aceleração 

para startups. Empreendedores de todas as regiões e segmentos têm 
até o dia 29 de setembro para se inscrever por meio do site https://
www.wow.ac/inscricao-batch18/. As selecionadas receberão investi-
mentos R$ 200 mil (growth stage) e R$ 80 mil (early stage), além de 
todo o processo de mentoria 1-on-1 em produto, marketing, vendas 
e gestão, networking com investidores, consultorias em marketing 
digital, vendas e UX, workshops e acesso a produtos e serviços, como 
ferramentas de CRM, hospedagem na nuvem e pagamentos, ajudando-
-os a focarem nas prioridades para alavancar os negócios. A cessão de 
equity é de 8%. Os investidores, que também são mentores, buscam 
por empresas de base tecnológica com a perspectiva de crescimento 
rápido e escalável, apresentando uma solução inovadora para uma 
demanda do mercado. São aceitas startups iniciantes e consolidadas, 
com ou sem receita. A WOW conta com uma rede de 220 investidores. 
A aceleradora manteve os aportes em startups brasileiras mesmo 
durante a pandemia e é uma das incubadoras nacionais que apostam 
em startups em estágio inicial, ou seja, que já desenvolveram protótipo 
mas ainda não começaram a gerar receita.

ricardosouza@netjen.com.br

que poucos desses imaginariam que 
simples declarações poderiam impactar 
nos negócios os quais representavam.

Além dos conhecidos casos de 
declarações pessoais que sofreram 
com repúdio dos internautas, dentre 
os quais podemos destacar, Roberto 
Justus, Alexandre Guerra e Luciano 
Hang, cabe destacar como forma de 
exemplificação no texto, o caso do su-
per respeitado empresário do setor de 
alimentos, conhecido por ser um ícone 
na área, Junior Durski, que declarou na 
internet que o Brasil não deveria parar 
por 5.000 ou 7.000 mortes e mesmo 
alegando que o prejuízo seria maior em 
caso de isolamento social e  fechamento 
temporário do comércio, o mesmo não 
encontrou no momento vivido pelo 
país uma receptividade positiva em 
seus argumentos e viu tempos depois 
suas vendas despencaram devido à 
pandemia, conforme ele mesmo havia 
destacado.

Porém, houve uma grande repercus-
são negativa em relação à sua forma de 
pensar nas redes sociais, fortalecendo a 
máxima destacada por Cris Anderson em 
sua obra “A cauda longa” de que as “as 
formigas têm megafones”, ou seja, vive-
mos tempos nos quais todos tem acesso 
à manifestação de opinião e isso deve ser 
tratado de forma profissional e nunca de 
forma tempestiva e emocional como foi 
apresentada no episódio em destaque.

O resultado foi catastrófico para a 
imagem da rede Madero que está inti-Achiles Batista Ferreira Junior
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D - Tecnologia Antiviral
A C&A anuncia o lançamento de uma coleção para o público masculino 
que conta com uma inovadora tecnologia antiviral, criada pela empresa 
Dalila Têxtil. Objetiva  trazer mais segurança para o público. A tecnologia 
aplicada no tecido promove a ruptura da membrana dos vírus com ca-
mada bilípidica, como é o caso da COVID-19, e inibe o seu crescimento 
na malha com um mecanismo de ação que bloqueia a ligação do vírus 
nas células hospedeiras, impedindo que seus micro-organismos liberem 
material genético e reduzindo assim a sua capacidade infecciosa. O aca-
bamento utilizado nas peças usa partículas de prata para atrair o vírus 
com carga oposta, fazendo com que o mesmo se ligue aos grupos de 
enxofre presentes na superfície do tecido. Saiba mais: (www.cea.com.br). 

E - Comodidade e Transparência
A Ford lançou o serviço ‘Sem Sair de Casa’, novidade que permite a reti-
rada e entrega do veículo na casa do cliente para revisão ou manutenção. 
Neste mês de setembro, esse serviço está sendo oferecido sem cobrança 
adicional para deslocamentos a até 20 km da concessionária. Objetiva 
divulgar a novidade que tem como principais atrativos o conforto e a 
conveniência, otimizando o tempo do cliente. O serviço pode ser agendado 
pelo aplicativo FordPass, disponível para os sistemas Android e iOS, ou 
também por meio de link no site (www.ford.com.br). Nas telas é possível 
selecionar a concessionária, data, hora e até o consultor que vai realizar 
o atendimento, além de conferir o valor das revisões com preço fixo. 

F - Festival da Parmegiana
A parmegiana, uma das receitas mais associadas à Itália pelos brasileiros, 
será tema de um festival em São Paulo. O evento acontece no restau-
rante Piazza Zini, na zona norte, e vai até o fim do mês. O destaque é 
a “Parmegiana Tricolore”, que consiste em uma carne (bovina, frango 
ou polpetone) ou berinjela, empanados e cobertos com três molhos 
(sugo, branco e pesto). Apesar do nome - que faz referência à cidade 
de Parma - e de sua associação à Itália, o bife à parmegiana surgiu no 
Brasil, das mãos de imigrantes que juntaram três elementos clássicos 
da culinária italiana: o bife à milanesa, surgido em Milão; o molho de 
tomate, tipicamente napolitano; e o queijo parmigiano (parmesão), ícone 
gastronômico de Parma. Mais informações: (http://piazzazini.com.br/).

G - Ecossistema de Marketplaces 
Inovando em sua atuação, o Grupo FCamara (www.fcamara.com.
br) - maior consultoria de TI brasileira focada em soluções digitais 
- anunciou a aquisição da OmniK (www.omnik.com.br) que passa a 

A - Profissionais de Inovação 
Estão abertas as inscrições para o programa que seleciona pro-
fissionais para participar de projetos de inovação do Sebrae-SP 
em pequenas empresas. Serão escolhidos 300 profissionais para 
atuação como Agentes Locais de Inovação (ALI) em todo o Estado 
de São Paulo. Sua missão é a de ser um facilitador da gestão de 
inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e 
buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa. 
Os selecionados irão atuar por um período de 24 meses, a partir 
de novembro. O valor da remuneração é de R$ 4 mil mensais. É 
necessário que tenha concluído curso superior em qualquer área 
há, no máximo, dez anos, tenha experiência em inovação ou em 
pequenas empresas, além de disponibilidade em tempo integral. 
Inscrições em (http://www.bit.ly/sejaali). 

B - Segurança Internacional
Estão abertas as inscrições para a XVII Conferência de Segurança In-
ternacional do Forte de Copacabana, principal fórum sobre segurança 
internacional da América Latina. Será a primeira edição virtual do 
evento, que acontece nos próximos dias 24 e 25, de forma gratuita. O 
tema deste ano é “Novas Fronteiras e Soberania Frente aos Desafios 
Globais”, a ser debatido em painéis transmitidos ao vivo pela internet, 
apenas para o público inscrito. As inscrições podem ser feitas no site 
da Fundação Konrad Adenauer (https://www.kas.de/pt/web/brasilien) 
e do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (http://cebri.org), 
organizadores da iniciativa que conta com o apoio da Delegação da 
União Europeia no Brasil. 

C - Dupla Diplomação 
Estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, da Computação e 
Mecânica podem se candidatar para o Programa de Intercâmbio de 
Duplo Diploma da UFSCar junto a Instituições ligadas ao Institut 
Polytechnique de Paris (IP Paris) - a TÉLÉCOM Paris e a ENSTA 
Paris. Participantes dessa modalidade de intercâmbio finalizam sua 
graduação diplomados pelas Universidades dos dois países. O estu-
dante deve ter integralizado no máximo 70% da carga horári e possuir 
domínio da Língua Inglesa ou Francesa no momento da prova escrita. 
Caso aprovado, ao final da seleção, o estudante deverá comprovar 
proficiência na Língua Francesa. Todos os requisitos estão disponí-
veis no Edital (https://www.diariodareitoria.ufscar.br/wp-content/
uploads/edital-ufscar-paristech-ipp-2020.pdf). As inscrições estão 
abertas até o próximo dia 11. 

oferecer um ecossistema digital projetado para digitalizar e escalar 
negócios. Trata-se de uma plataforma inédita que transforma lojas 
virtuais em grandes marketplaces e cria uma rede de soluções para 
impulsionamento de vendas. O Grupo FCamara, que é parceiro da 
Microsoft no Brasil, fundou em 2015 a Orange Founders, sua própria 
Venture Builder, que já lançou oito startups disruptivas com foco B2B 
e agora adquire a primeira empresa. A OmniK é um asset estratégico 
para que qualquer negócio possa ampliar sua atuação ou até mesmo 
migrar e se adaptar ao ambiente digital. 

H - Economia do Nordeste
Para estimular a economia criativa nordestina e apoiar soluções 
inovadoras para o setor, o Sebrae lança o Mapeamento de Economia 
Criativa do Nordeste. O projeto vai mapear e impulsionar o potencial 
de negócios de inovação que utilizam a criatividade como ferramenta, 
meio, produto ou matéria-prima para suas soluções. A chamada é 
voltada para microempreendedores individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte. Valem negócios da economia criativa 
em diversos segmentos, desde o consumo (Publicidade, Marketing 
Arquitetura, Design e Moda), passando pela cultura (Expressões 
Culturais, Patrimônio e Artes, Música, Artes Visuais e Artes Cênica), 
mídias (Editorial,Games e Audiovisual) até tecnologia (P&D, Biotec-
nologia e TIC). Informações e inscrições: (https://impactanordeste.
com.br/economiacriativa/).

I - Diversidade e Inclusão
A Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium e proprietária 
de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray e Ypióca, acaba de 
lançar seu programa de contratação e desenvolvimento de profissionais 
negros, reforçando seu compromisso global com diversidade e inclusão. 
No momento, estão abertas seis vagas para atuar nas áreas de Marketing 
e Trade Marketing, em São Paulo. As inscrições podem ser feitas em: 
(https://www.linkedin.com/company/diageo/jobs/), até o próximo dia 25. 
Estão aptos a participar profissionais maiores de 18 anos, negros (as) 
formados ou em formação em quaisquer instituições de ensino superior 
em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Não é necessário 
ter conhecimento de inglês. Mais informações: (www.Diageo.com).  

J - Material Didático 
Em razão da aprovação da LGPD, a Fundação Procon-SP, por meio de 
sua Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, elaborou material para 
esclarecer a população acerca dos principais temas da nova Lei. O diretor 
da escola, Marcus Vinicius Pujol e a economista e advogada, Elaine Keller, 
gravaram vídeos onde explicam como a lei deverá ser aplicada, quais 
seus conceitos básicos, punições previstas e a importância da proteção 
dos dados pessoais dos cidadãos nos dias atuais. Os vídeos, produzidos 
em linguagem simples, estão disponibilizados no canal (https://www.
youtube.com/watch?v=vMHDXr2f_O8&feature=youtu.be) por meio 
de uma playlist. Os temas foram assim divididos: “Proteção de Dados”; 
“Tratamento de Dados”, “Dados Sensíveis” e “Controlador, Operador e 
Encarregado”.

Pós-pandemia: 
instabilidade traz 

novas ameaças que 
exigem agilidade

Empresas de 
todas as partes do 
mundo vivenciam 
diariamente o 
que aprendemos a 
chamar de Revolução 
Industrial 4.0

E aprenderam, ou 
ainda estão apren-
dendo, a integrar 

algumas tecnologias emer-
gentes ao contexto do seu 
negócio. Com isso, termos 
como Inteligência Artifi-
cial, Blockchain, Internet 
das Coisas (IoT), drones 
e robôs, ganharam par-
ticipação no vocabulário 
corporativo. 

Além das mudanças im-
postas por este mundo co-
nhecido como disruptivo, 
vivenciamos um cenário 
sem precedentes de ins-
tabilidade, no qual forças 
econômicas, demográficas 
e tecnológicas estão mol-
dando um novo equilíbrio 
de poder, de acordo com o 
relatório divulgado neste 
ano pelo Fórum Econômi-
co Mundial, o 15th Global 
Risk. Não bastando as 
inconstâncias apontadas, 
tivemos uma sem prece-
dentes, a pandemia. 

Neste cenário geral, lí-
deres empresariais de 
todos os continentes estão 
aprendendo a lidar com a 
complexidade do gerencia-
mento de riscos. Eles estão 
sendo provocados por 
ameaças não identificadas 
ou não relevantes para sua 
corporação, que tornam-se 
reais, colocando à prova a 
continuidade e a sobrevi-
vência dos seus negócios. 

Diante do desafio de 
manter a integridade das 
empresas, protegendo as 
pessoas e os ativos, além de 
garantir a continuidade da 
operação, faz-se necessário 
a adoção de metodologias 
ágeis e dinâmicas como 

resposta, ao invés de planos 
complexos e custosos para 
implementação. 

Pensando na praticidade, 
uma solução é a elaboração 
de um plano de contingên-
cia e controle de ameaças. 
Para isso, é importante de-
finir os indicadores, cons-
tituir ações para eventuais 
ameaças, atribuir papéis 
e responsabilidades, além 
de construir processos 
simples e eficazes como 
resposta aos possíveis in-
cidentes. 

Vale também lembrar que 
todo esse planejamento 
deve ser aderente às di-
retrizes e valores da ins-
tituição, estando alinhado 
às políticas de governança 
corporativa. Porém, é pre-
ciso cuidar desses pontos 
sem perder as caracte-
rísticas de um plano ágil, 
que permita facilidade de 
implementação, absorção 
e execução. 

Por isso, a elaboração de 
um plano de contingência 
exige o envolvimento de 
profissionais capacitados 
em gerenciamento e con-
dução de crises para ajudar 
as organizações na identi-
ficação das ameaças, bem 
como na construção do 
contragolpe ao incidente. 

Se, de um lado, o curto 
espaço de tempo parece 
ser o maior desafio, por 
outro, o acesso à informa-
ção é a saída. Estar atento 
não somente às mudanças 
globais, como suas ame-
aças, ajuda a enxergar e 
vislumbrar com mais cla-
reza os cenários de riscos 
se desenhando. 

Mas, mesmo com essa ha-
bilidade, o que garantirá a 
continuidade e integridade 
dos negócios é a postura 
dos líderes frente à ameaça. 

(*) - É consultor de segurança 
empresarial da ICTS Security, 

consultoria e gerenciamento de 
operações em segurança, de origem 

israelense. 

Paulo Nascimento (*)A estimativa de recuo 
do PIB está no boletim 
Focus, do Banco Cen-

tral (BC), com a projeção 
para os principais indicado-
res econômicos.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento 
de 3,50%, a mesma previsão 
há 15 semanas consecutivas. 
Em 2022 e 2023, o mercado 
financeiro continua a pro-
jetar expansão de 2,50% 
do PIB. A previsão para a 
cotação do dólar permanece 
em R$ 5,25, ao final deste 
ano. Para o fim de 2021, a 
expectativa é que a moeda 
americana fique em R$ 5.

As instituições financeiras 
consultadas alteraram a pro-
jeção para a inflação (IPCA) 
de 1,77% para 1,78%. Para 
2021, a estimativa permane-

Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%.
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O indicador sugere que o pior momento do mercado de trabalho 
parece ter sido no início da pandemia.
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ãoOs dois indicadores do mercado de trabalho da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) apresentaram melhora na passagem de julho 
para agosto. O Indicador Antecedente de Emprego, que busca 
antecipar tendências do mercado de trabalho para o futuro com 
base nas expectativas dos consumidores e dos empresários da 
indústria e dos serviços de todo o país, cresceu 8,8 pontos no 
período. Com isso, o indicador atingiu 74,7 pontos em uma escala 
de zero a 200 pontos, o maior valor desde março (82,6 pontos), 
quando começaram as medidas de isolamento devido à pandemia.

“O resultado de agosto mantém a trajetória positiva do indicador 
sugerindo que o pior momento do mercado de trabalho parece ter 
sido no início da pandemia. Apesar da alta, o indicador recupera 
apenas 2/3 do que foi perdido na crise. Para os próximos meses, 
a expectativa é de continuidade no cenário de recuperação que 
pode ser mais lenta diante o alto nível de incerteza e da proximi-
dade do término dos programas do governo”, disse o economista 
da FGV Rodolpho Tobler. diz

O outro índice, o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), 
que mede a opinião dos consumidores sobre a situação atual 
do desemprego, caiu 0,8 ponto, para 96,4 pontos. Como esse 
indicador é medido em uma escala invertida, de 200 pontos a 
zero ponto, quedas são resultados favoráveis. “O resultado de 

Com a crise, o mercado de trabalho do 
comércio varejista no Estado de São Paulo 
eliminou 114.359 empregos formais até ju-
lho, resultado de 340.751 admissões contra 
455.110 desligamentos. Com a movimentação, 
finalizou o mês de julho com queda de 6% 
em relação ao estoque ativo de empregos em 
dezembro de 2019. Os dados foram calcula-
dos pela FecomercioSP com base no novo 
Caged. Das 35 atividades analisadas, apenas 

a de comércio hortifrutigranjeiros terminou o 
período de janeiro a julho com saldo positivo 
de 406 empregos formais. Por outro lado, os 
segmentos que mais fecharam vagas foram os 
de artigos de vestuários e acessórios (-33.918 
vagas) e calçados e artigos de viagem (-11.325 
vagas). Os dados são preocupantes, pois o 
varejo paulista retrocedeu o estoque ativo 
de vínculos empregatícios ao patamar do 
segundo semestre de 2012. 

 A expectativa é de melhora nos próxi-
mos meses, com o avanço da reabertura 
dos negócios e de acordo com a retomada 
em diferentes níveis, seguindo protocolos 
estabelecidos por cada região. Outros pon-
tos que podem colaborar para resultados 
positivos de empregos são a continuidade 
do pagamento do auxílio emergencial e o 
13º salário, já conhecido por impulsionar 
as compras de Natal (AI/FecomercioSP).

Mercado financeiro prevê 
queda da economia em 5,31% 
A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 5,28% 
para 5,31%

ao ano. Para o fim de 2022, 
a previsão é 4,5% ao ano e 
para o final de 2023, 5,75% 
ao ano.

Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e 
estimulando a atividade 
econômica. Entretanto, os 
bancos consideram outros 
fatores na hora de definir os 
juros cobrados dos consu-
midores, como risco de ina-
dimplência, lucro e despesas 
administrativas. Quando 
aumenta, o objetivo é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança (ABr).

ce em 3%, há 12 semanas. A 
previsão para 2022 e 2023 
também não teve alteração: 
3,50% e 3,25%, respecti-
vamente. Para alcançar a 
meta de inflação, o BC usa 
como instrumento a Selic, 

estabelecida atualmente em 
2% ao ano. Para o mercado 
financeiro, a expectativa é 
que a Selic encerre 2020 
em 2% ao ano. Para o fim de 
2021, a expectativa é que a 
taxa básica chegue a 2,88% 

Otimismo nos indicadores 
do mercado de trabalho da FGV

agosto mostra uma ligeira recuperação do ICD, mas ainda é 
preciso ponderar o elevado patamar e a distância para o período 
anterior à pandemia, que já não se encontrava no melhor nível”, 
afirma Tobler (ABr).

Varejo paulista eliminou mais de 114 mil vagas em 2020
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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:

SIDNEY TADEU LODI DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão empresário, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/112.FLS.014 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (27/01/1989), residente e domiciliado 
Rua Capitão Augusto da Rocha Trigueirinho, 03, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adauto Bernardo de Carvalho e de Irene Rosa Lodi de Carvalho. 
BIANCA FERREIRA FARIAS, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/108.FLS.54-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/03/1994), residente e domiciliada Rua Capitão Augusto da Rocha Trigueirinho, 03, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Farias e de Irenice 
Rondon Ferreira Farias.

RODRIGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.025 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (30/09/1994), residente e do-
miciliado Rua Virgínia Ferni, 1347, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Antonio de Oliveira e de Eliete 
da Silva de Oliveira. LUZIA MOREIRA FERNANDES, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Itamarandiba, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/048.FLS.222V 
CARBONITA/MG), Itamarandiba, MG no dia treze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (13/12/1992), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1347, bloco B, 
apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Luiz Fernandes e de Maria Teresa Moreira.

FABRICIO ULEMA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão gerente de loja, nas-
cido no Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e setenta e oito (26/10/1978), residente e domiciliado Rua Monte 
Horebe, 60, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Ulema de Souza 
e de Teresa Reyes de Souza. DEISE TRINDADE BARBOSA, estado civil divorciada, 
profissão vendedora, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e setenta e seis (24/09/1976), residente e domiciliada Rua 
Monte Horebe, 60, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Barbo-
sa e de Maria Helena Trindade Barbosa.

ALAN MEDEIROS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão costureiro, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/246.FLS.203 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (23/02/1996), residente 
e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa Pernambuco, 03, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nilton Gomes de Jesus e de Sueli Medeiros Lopes. ELLYN ES-
TEVAM DE FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/008.FLS.178-SÃO MATEUS/SP), Santo André, SP no 
dia vinte de fevereiro de dois mil e um (20/02/2001), residente e domiciliada Rua Guichi 
Shigueta, Travessa Pernambuco, 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Doniseti da Silva e de Rute Oliveira de Farias da Silva.

JEAN LOUIS COLIMON, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em Porto Prín-
cipe - Haiti, Porto Príncipe - Haiti no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (01/06/1984), residente e domiciliado Avenida Jacu-Pêssego, 201, José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luc Dieupuissant Colimon e de Marie Camilia 
Saint Surin. MITARA BELONY, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Porto 
Príncipe - Haiti, Porto Príncipe - Haiti no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/01/1989), residente e domiciliada Avenida Jacu-Pêssego, 201, José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilfrid Belony e de Meda Bonnet.

LUAN SÃO JOSÉ DE JESUS, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em 
Jaguaquara, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.044-APUAREMA JAGUAQUARA/
BA), Jaguaquara, BA no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(17/10/1993), residente e domiciliado Rua dos Lírios, 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elenito Souza de Jesus e de Luzia 
São José de Jesus. MICHELI SANTOS CERQUEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.075V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e nove (23/07/1999), residente e 
domiciliada Rua dos Lírios, 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Benito Alves Cerqueira e de Silvana Cabral Santos.

IVAN RIBEIRO MIRANDA SANTOS, estado civil solteiro, profissão policial militar, nas-
cido no Subdistrito São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/160.FLS.229-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (04/02/1984), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 471, apartamento 
48, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gileno Miranda 
Santos e de Ivonete Ribeiro Miranda Santos. VIVIANE SILVA BANDEIRA, estado ci-
vil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/172.FLS.239-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e sete (04/02/1987), residente e domiciliada Rua Carlos 
Facchine, 232, casa 03, Americanópolis, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José de 
Souza Bandeira e de Maria da Conceição Fernandes da Silva.

GABRIEL REIS DE REZENDE, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/296.FLS.011V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e sete (06/12/1997), residente e domiciliado Rua Serra 
do Ouro Branco, 25, casa F, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Samoel Inácio de Rezende e de Cidélia Roberta dos Reis. LETICIA ROSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/387.FLS.229V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de dois mil (07/03/2000), residente e 
domiciliada Rua Rio das Contas, 26, casa A, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Osvaldo Costa da Silva e de Josefa Rosa da Silva.

RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão supervisor comer-
cial, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.005V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(31/01/1988), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 699, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adilson Gomes de Oliveira e de Dorotéia Augusto de Oliveira. 
AMARILIS HELENA DIOGO CASEMIRO, estado civil solteira, profissão coordenadora 
financeira, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.294-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa (13/03/1990), 
residente e domiciliada Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 91, casa 02, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz Casemiro e de Rosa Helena 
Diogo Casemiro.

VANESSA AUGUSTA DE MORAES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Diadema, neste Estado (CN:LV-A-108,FLS.219V-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (06/08/1986), residente e domiciliada 
Rua Ione Pinelli, 27, casa B, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rita Augusta 
de Moraes. LANA PRYSCILLA ASSIS SALES, estado civil solteira, profissão analista 
de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-141,FLS.487 VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(23/07/1987), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 27, casa B, Vila Gil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Rodrigues Sales e de Rute Barros de Assis.

JONATHAS DIONISIO DO NASCIMENTO BESERRA, estado civil solteiro, profissão 
conservador de fachadas, nascido em Porto Velho, Estado de Rondonia (CN:LV-A-039,-
FLS.265-2º OFÍCIO DE PORTO VELHO/RO), Porto Velho, RO no dia quinze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e um (15/01/1991), residente e domiciliado Rua Novo 
Acon, 50, casa 05, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Izaú de Paula Beserra e de Dulcineia do Nascimento Beserra. ELANE DOS 
SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Barras, 
Estado do Piauí (CN:LV-A-037,FLS.120-BARRAS/PI), Barras, PI no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e noventa e oito (29/08/1998), residente e domiciliada Rua 
Novo Acon, 50, casa 05, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio José Alves de Carvalho e de Edina dos Santos Carvalho.

ENRIQUE DA SILVA ZANINI, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 039,FLS.261-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e seis (30/07/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Meleiro, 44, casa 01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roberto Zanini e de Maria Lêda da Silva Zanini. MÔNICA LOPES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Palmas, Estado 
do Tocantins (CN:LV-A-008,FLS.240 PALMAS/TO), Palmas, TO no dia dez de março de 
mil novecentos e noventa e cinco (10/03/1995), residente e domiciliada Rua Meleiro, 
44, casa 01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Araujo dos 
Santos e de Luzilene Lopes das Graças.

ANDERSON BATISTA BARBOSA, estado civil divorciado, profissão enfermeiro, nas-
cido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e oitenta e oito (26/08/1988), residente e domiciliado Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 1840, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pedro Alves Barbosa e de Marinalva Batista Barbosa. ADRIANA ANDREIA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão auxilar administrativo, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV.A/165.FLS.185V-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e noventa e um (25/10/1991), residente e domiciliada 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1840, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cicero Jose da Silva e de Cleonice Mariana da Silva.

RAFAEL SANTOS MEVIS, estado civil solteiro, profissão arquiteto e urbanista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/153.FLS.131V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e seis (22/03/1996), residente 
e domiciliado Rua São José do Peixe, 25, bloco D, apartamento 121, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel Donizeti Mevis e de Rosângela da Guarda San-
tos Mevis. ANDREZA JÉSSICA ESPINDOLA FERREIRA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão secretária executiva, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital 
(CN:LV.A/378.FLS.104V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/12/1994), residente e domiciliada 
Rua São José do Peixe, 25, bloco D, apartamento 121, Vila Brasil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Celso Ferreira da Silva e de Katia Cilene Espindola dos Santos Silva.

LUIZ PHELIPE SILVA BISPO, estado civil solteiro, profissão administrador de banco de 
dados, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.037V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(01/08/1997), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 798, bloco B, apartamento 54, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz de Souza Bispo e de Camila Aparecida da Silva 
Bispo. NATHALIA HELLEN CORREIA BARBOSA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/318.FLS.170V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (14/08/1998), 
residente e domiciliada Rua Maciel Monteiro, 638, casa 03, Vila Santa Teresa, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filha de Luciano Barbosa e de Daniela de Caldas Correia Barbosa.

PAULO CESAR MONTEIRO, estado civil divorciado, profissão taxista, nascido no Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de 
mil novecentos e cinquenta e nove (20/12/1959), residente e domiciliado Rua Trevo 
do Mato, 245, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedicto Mon-
teiro da Silva e de Julia Pereira de Souza. MAURÍLIA SANTANA DE SALLES, esta-
do civil solteira, profissão doméstica, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/053.FLS.214V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
janeiro de mil novecentos e setenta e nove (20/01/1979), residente e domiciliada Rua 
Trevo do Mato, 245, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rai-
mundo de Salles e de Antonia Ivete Santana de Salles.

JUCÉLIO BATISTA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar colorista, nascido 
em Tanque Novo, Estado da Bahia (CN:LV-A 011,FLS.102-TANQUE NOVO/BA), Tan-
que Novo, BA no dia três de abril de mil novecentos e noventa e dois (03/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 785, B, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Marques da Silva e de Osmarina Batista da 
Silva Marques. LUCINÉLIA BATISTA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
farmacista, nascida em Paramirim, Estado da Bahia (CN:LV-A-018,FLS.89V CAL-
DEIRAS/CAETITÉ/BA), Paramirim, BA no dia quinze de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (15/04/1984), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 
785, B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juraci Araújo da Silva 
e de Maria Batista da Silva.

ANDRE LUIS DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteiro, profissão operador de 
telemarketing, nascido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.
160V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (16/12/1986), residente e domiciliado Rua dos Tilburis, 31, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista de Andrade e de Eron-
dina Antonieta Ribeiro. MIRIÃ REGINA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
costureira, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos 
e setenta e nove (05/07/1979), residente e domiciliada Rua Evaldo Calabrez, 1211, casa 
02, Vila Princesa Isabel, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jovanes de Souza e de 
Sonia Regina de Souza.

MICHEL DOS SANTOS RAMOS, estado civil solteiro, profissão almoxarife, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/041.FLS.153V-CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (07/02/1993), residente e domiciliado 
Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 01, apartamento 33, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Genivaldo Roberto Ramos e de Celia Estevam dos Santos Ramos. 
KELLY CRISTINA SOZONOV GONÇALVES, estado civil solteira, profissão operado-
ra de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/113.FLS.135-ALTO DA 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa 
e três (22/07/1993), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 01, 
apartamento 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jefferson Gonçalves da 
Cruz e de Fernanda Cristina Sozonov Gonçalves da Cruz.

SÉRGIO PEREZ REZENDE, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/173.FLS.093V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (29/10/1989), residente e domi-
ciliado Rua Joapitanga, 455, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jose Alves Rezende e de Adoração Aguilar Perez Rezende. WANICE MORRONE CIA-
RAMICOLI, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/184.
FLS.165-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos 
e noventa e três (27/06/1993), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 455, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Paulo Ciaramicoli e de Walkyria 
Morrone Ciaramicoli.

EDVALDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/056.FLS.294-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
abril de mil novecentos e setenta e dois (17/04/1972), residente e domiciliado Rua João 
Abreu Castelo Branco, 604, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de An-
tônio José da Silva e de Dejanira Rodrigues da Mata Silva. SOLANGE ROCHA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Cerqueira César 
(CN:LV.A/085.FLS.113-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quinze de no-
vembro de mil novecentos e setenta e cinco (15/11/1975), residente e domiciliada Rua 
João Abreu Castelo Branco, 604, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João dos Santos e de Maria Rocha dos Santos.

ALVINO RICARDO SILVA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão almoxarife, 
nascido em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia vinte de junho de mil novecentos 
e setenta e seis (20/06/1976), residente e domiciliado Rua Porto Amazonas, 168, 
casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto de Souza 
e de Beatris Geralda da Silva Santos. ANDREZA PITTA LIMA, estado civil solteira, 
profissão esteticista, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/126.
FLS.224-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (12/07/1982), residente e domiciliada Rua Porto Ama-
zonas, 168, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira 
Lima e de Ruth Pitta Lima.

AMIR MOHAMAD EL ORRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no Sub-
distrito Butantã, nesta Capital (CN:LV-A-097,FLS.119 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e cinco (30/04/1975), residente e domici-
liado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 209, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Mohamad Amin El Orra e de Anezia Branco El Orra. JANE DE GODOI 
CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão técnica de laboratório, nascida em Guaja-
rá-Mirim, Estado de Rondônia (CN:LV-A 062,FLS.090-GUAJARÁ-MIRIM/RO), Guajará-
Mirim, RO no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/10/1984), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 209, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Agenor Fabiano Cavalcante e de Elienai Umbelino de 
Godoi Cavalcante.

DURVAL RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão aposentado, nas-
cido em Barro Preto, Estado da Bahia, Barro Preto, BA no dia dez de agosto de mil 
novecentos e trinta e cinco (10/08/1935), residente e domiciliado Rua Caçador Narciso, 
134, casa 01, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues dos 
Santos e de Jovina Maria de Jesus. ANA MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fissão aposentada, nascida em Seabra, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.287-PAL-
MEIRAS/BA), Seabra, BA no dia oito de setembro de mil novecentos e quarenta e oito 
(08/09/1948), residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 60, casa 03, Vila Danubio 
Azul, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Joana Ferreira de Souza.

ROMUALDO PASQUANTONIO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico de 
informática, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/009.FLS.268-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e setenta e nove 
(03/07/1979), residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 203, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Romualdo Pasquantonio e de Ilda Amelia Pasquantonio. JA-
QUELINE DOS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão analista financeiro, 
nascida no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.590-PARI/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e três (19/09/1983), resi-
dente e domiciliada Rua Coronel Manuel Machado, 311, Vila Zefira, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Jesus Silvio de Souza e de Gilda Mendes dos Santos de Souza.

FELIPE FERREIRA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/250.FLS.264-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(18/07/1988), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1202, Vila Ta-
quari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar Aparecido de Farias e de Magna 
Ferreira de Farias. SOLANGE DE FATIMA MASCAROZ LIMA, estado civil divorciada, 
profissão dentista, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia dezessete de novembro de mil novecentos e setenta e três (17/11/1973), residente 
e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1221, casa 02, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jose Sobreira Lima e de Durvalina Mascaroz Lima.

ROGÉRIO GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de 
mil novecentos e setenta e oito (27/06/1978), residente e domiciliado Rua Chubei Taka-
gashi, 651, apartamento 43-D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito 
dos Santos e de Rosalina Gonçalves dos Santos. FRANCISCA CARLA DE SOUZA 
MACHADO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Fortaleza, Estado do Cea-
rá (CN:LV.A/107.FLS.100V-3ª ZONA DE FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia vinte e 
nove de junho de mil novecentos e oitenta e seis (29/06/1986), residente e domiciliada 
Rua Chubei Takagashi, 651, apartamento 43-D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Carlos Machado e de Maria das Graças Ferreira de Souza.

FRANCISCO LUCIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão encarregado de hi-
dráulica, nascido em Lavras, Estado de Minas Gerais, Lavras, MG no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e cinquenta e quatro (29/10/1954), residente e domiciliado 
Rua Professor Hasegawa, 174, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdevino 
Lucio da Silva e de Maria Brigida. GILENE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Sebastião Laranjeiras, Estado da 
Bahia, Sebastião Laranjeiras, BA no dia quatro de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e oito (04/01/1968), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 174, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Alves de Oliveira.

ELIZEU URSULINO, estado civil solteiro, profissão vidreiro mestre, nascido no Subdis-
trito Brás, nesta Capital (CN:LV-A-018,FLS.214 BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de março de mil novecentos e noventa e dois (20/03/1992), residente e domiciliado 
Rua Faustino Correa, 10, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Osana Ursulino. TAÍS BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-044,FLS.114 ACLIMA-
ÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(19/06/1988), residente e domiciliada Rua Faustino Correa, 10, casa 03, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Guedes da Silva e de Marcia 
Pereira Batista.

AUGUSTO CESAR GALDINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista fis-
cal, nascido no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.115V-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e dois (05/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Félix Capella, 28, bloco A, apartamento 41, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Olivei-
ra e de Odália Galdino de Oliveira. SIMONE DA SILVA MIGUEL, estado civil solteira, 
profissão assistente de escrita fiscal, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/073.FLS.076V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (11/12/1985), residente e domiciliada Rua Félix Ca-
pella, 28, bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Miguel e de Maria Neuza da Silva.

ANDRÉ GECCHERLE SOUZA, estado civil divorciado, profissão funcionário público, 
nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e setenta e quatro (22/06/1974), residente e domiciliado Rua Palma 
Sola, 104, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heitor Souza Filho e de Ivette Geccher-
le Souza. TAMIRES JAQUELINE DE AGUIAR, estado civil solteira, profissão empre-
sária, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/073.FLS.141-1º 
SUBDISTRITO DE BETIM/MG), Belo Horizonte, MG no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e oitenta e sete (22/06/1987), residente e domiciliada Rua Palma Sola, 104, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luzia de Fatima Aguiar.

DOUGLAS VALFOGO RESENDE, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.145 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e setenta (20/11/1970), residente e 
domiciliado Rua Mateus Mendes Pereira, 1470, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Valfogo Martin e de Maria de Jesus Resen-
de Valfogo. SUZY KELLY COSTA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Garanhuns, Estado de Pernambuco, Garanhuns, PE no dia trinta de julho 
de mil novecentos e oitenta (30/07/1980), residente e domiciliada Rua Mateus Mendes 
Pereira, 1470, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aloisio Braz da Silva e de Maria do Socorro da Costa Silva.

CARLOS ALBERTO DE BARROS, estado civil solteiro, profissão líder de instalações 
elétricas, nascido em Rancharia, neste Estado (CN:LV-A 043,FLS.177-RANCHARIA/
SP), Rancharia, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e sete 
(01/11/1977), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 760, bloco A, apartamento 
67, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clemente José de Barros e de Valdevina de 
Almeida de Barros. LUCIANA GARCIA PORTO, estado civil divorciada, profissão far-
macêutica, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia seis de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta (06/02/1980), residente e domiciliada Rua Professor 
José Caetano dos Santos Mascarenhas, 424, Jardim Tietê, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Paulino Alves Porto e de Maria do Carmo Garcia Porto.

SILVIO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Santa 
Rita do Passa Quatro, neste Estado (CN:LV.A/088.FLS.097-SANTA RITA DO PASSA 
QUATRO/SP), Santa Rita do Passa Quatro, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete (27/01/1997), residente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 
237, casa 05, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio da Silva Filho e de 
Adriana Isabel Trentin da Silva. THALITA DOS SANTOS LINO BEZERRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/207.FLS.278 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (20/07/1994), residente e domiciliada Rua Laços de Ouro, 237, casa 05, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Artur Bernardes Bezerra e de Miriam 
dos Santos Lino Bezerra.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: JOSE DA COSTA CARVALHO, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Valença do Piauí, PI, data-nascimento: 21/06/1956, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo da Costa Carvalho e de Maria 
Francisca do Espírito Santo. A pretendente: VALDENICE DA SILVA SANTOS, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 
12/08/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Egídio Pereira 
dos Santos e de Ana da Silva Santos.

O pretendente: VALDENIR FRANCO RODRIGUES COSTA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Paramirim, BA, data-nascimento: 10/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Darcí Costa e de Valdineia 
Rodrigues Costa. A pretendente: LUCILENE REGINA DA SILVA FAVILE, profissão: 
controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: em Capão Bonito, SP, data-
nascimento: 11/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdemar de Jesus Favile e de Doracina Maria de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ EUZENE ARAUJO SOUSA, profissão: conferente de cargas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Lagoa Alegre, PI, data-nascimento: 16/08/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osano de Araujo Sousa 
e de Antonieta Alves de Araujo. A pretendente: SÍLVIA DOS ANJOS SILVA, profissão: 
empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em União, PI, data-nascimento: 
19/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes 
da Silva e de Maria Francisca Ferreira dos Anjos.

O pretendente: HÁSSELER DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar logístico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 04/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Claudio Alves dos Santos e de 
Irismar Antonia da Silva. A pretendente: SUELEN DE SOUZA BARBOSA, profissão: 
operadora de supermercado, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, 
SP, data-nascimento: 13/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Sérgio dos Santos Barbosa e de Nadir Lázaro de Souza.

O pretendente: IVAN FERREIRA PESSOA, profissão: vigilante de escolta armanda, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 30/10/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moyses Ferreira Pessoa 
e de Santina Alves Pessoa. A pretendente: MARIA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Maribondo, AL, 
data-nascimento: 15/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luciano Rodrigues de Souza e de Josefa Alaíde dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO HENRIQUE SILVA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 05/10/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Henrique da Silva e 
de Lindalva Maria da Silva. A pretendente: ELIANE MARIA DA SILVA, profissão: cozi-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Maraial, PE, data-nascimento: 28/11/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Benedito da Silva 
e de Maria Helena da Silva.

O pretendente: ÁTILLA GOMES SILVA, profissão: técnico em automação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/11/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jucelino Alves da Silva e de 
Maria do Rosario Gomes de Moraes Silva. A pretendente: FERNANDA FERREIRA DE 
NOVAIS, profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 24/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Orlando Lima de Novais e de Aparecida Marly Ferreira.

O pretendente: CARLOS LIMA RODRIGUES, profissão: metalúrgico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 07/07/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Norberto Eloy Rodrigues e de Zilda da 
Silva Lima Rodrigues. A pretendente: SUSANE SANTOS DA SILVA, profissão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Carlos da Silva e de Diná 
Pereira Santos da Silva.

O pretendente: FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS MOURA, profissão: auxiliar de 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Moóca, SP, data-nascimento: 
20/09/1998, residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Francisco das 
Chagas Moura e de Maria do Carmo Avelino dos Santos. A pretendente: LEILIANE DE 
OLIVEIRA RIOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Teresina, PI, 
data-nascimento: 05/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha 
de Francisco de Oliveira Rios e de Maria das Dores Alves de Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA SOARES, profissão: trader, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/02/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenil Soares e de Amara Santana 
da Silva Soares. A pretendente: TAIANE PEREIRA RODRIGUES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/10/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Rodrigues 
e de Lenira Maria Pereira.

O pretendente: EMERSON REIS SILVA, profissão: funileiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Reis Silva e de Maria do Amparo Silva. A 
pretendente: ROZENEIDE DE SOUZA BASTOS, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 09/08/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubelin da Silveira 
Bastos e de Iraci de Souza Bastos.

O pretendente: DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA, profissão: motorista de 
aplicativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
24/05/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edima Pereira 
Lima e de Maria Vanilde de Oliveira Lima. A pretendente: THALITA CAMPOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
17/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaquelim 
Campos e de Mariana Ferreira Alexandre Campos.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: CAIQUE MARTINS MAIA, profissão: empreendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Nilson Pinheiro Maia e de Francisca Erivanda 
de Sousa Martins. A pretendente: RAIZA CLAUDIANE BRASIL BARROS, profissão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nasci-
mento: 17/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eduardo José 
de Barros e de Hérica Marcia Brasil Barros. R$ 13,45 Es
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Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/MF nº 53.854.894/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692 - Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia
14.09.2020, às 15h30, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. A assembleia (a) permitirá a participação 
e a votação a distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”) e será gravada, (b) será considerada como realizada na sede da Companhia, em São
Bernardo do Campo, SP, na Rua José Versolato, nº 101, Sala 01, Centro, CEP: 09750-730, e (c) terá a seguinte ordem do dia: (i) aprovação
das contas dos administradores e demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31.12.2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31.12.2019; (iii) fi xação da remuneração da diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colocados à disposição dos acionistas em 14.08.2020, na sede da Companhia, e digitalmente aos
acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista 
deverá apresentar à Companhia documento de identifi cação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante
presente. A outorga de poderes de representação deverá cumprir o art. 126 da Lei das S.A.. 3. A Assembleia será exclusivamente digital,
por meio do sistema eletrônico Zoom. 4. Credenciamento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link
de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 12h30min do dia 11.09.2020 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes
da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual
também deverão ser encaminhados os documentos de identifi cação e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail
enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por
acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos
de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se
credenciarem e participarem via Zoom serão considerados presentes à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença,
que poderão ser fi rmados exclusivamente por Presidente e Secretário da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os 
documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites 
individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a
Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos 
de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos
acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos escritos poderão ser enviados pelos acionistas
presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São Bernardo do Campo, 04 de setembro de 2020. 
Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (4, 5 e 9/9)

Hotel Majestic S/A
CNPJ 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Com fundamento no artigo 123, Lei das S.A., a pedido do acionista Edgar José Bernardi, ficam os Srs 
Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em AGE a ser realizada no 
dia 23/09/2020, às 11 hs , na sede da Companhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, Águas de Lindóia, 
Estado de São Paulo, para deliberar sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

Águas de Lindóia, 05/09/2020. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

BGL Consultoria Ltda
CNPJ/MF: 15.154.290/0001-03 - NIRE: 35.226.235.792

Alteração de Contrato Social para Transformação do Tipo Jurídico Ltda. em Sociedade por Ações
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: Renato Pinter, RG 13.392.396-4-SSP/SP, CPF 115.137.588-88; Alessandro Pinter, RG 26.613.549-3-SSP/SP, CPF 149.055.898-51; e Marcelo Pinter, RG 
13392395 SSP/SP, CPF 073.282.928-30. Únicos sócios componentes da sociedade empresária ltda denominada BGL Consultoria Ltda, sociedade empresária com sede na Rua Vicente Romano, 40, em SP/SP, 
CNPJ 15.154.290/0001-03. 1 - Os sócios resolvem, por unanimidade, alterar a natureza jurídica de sociedade ltda para S.A., com a denominação BGL Consultoria S/A, a se reger pelo Estatuto ora aprovado, 
cujo inteiro teor acompanha a presente alteração, por meio do Anexo I. 2 - Substituição das Quotas Sociais por Ações. O capital social, atualmente no valor de R$ 553.472,00, totalmente subscrito e integrali-
zado, representado por 553.472 quotas, passa, mediante a conversão efetuada na proporção de 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, para cada 1 quota existente, a ser representado por 553.472 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre os acionistas: (a) Renato Pinter, que detinha 552.872 quotas, passa, com a conversão 
efetuada, na proporção de 1 quota para 1 ação ordinária, a deter 552.872 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (b) Alessandro Pinter, que detinha 300 quotas, passa, com a conversão efetuada, 
na proporção de 1 quota para 1 ação ordinária, a deter 300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e Marcelo Pinter, que detinha 300 quotas, passa, com a conversão efetuada, na proporção de 1 
quota para 1 ação ordinária, a deter 300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 3 - Administração da Sociedade 3.1. Resolvem os sócios que a administração da Sociedade competirá à Diretoria, 
composta por 2 membros, a serem eleitos para um mandato unificado de 1 ano, compreendido o período entre duas AGO, permitida a reeleição, a serem eleitos pelos acionistas em Assembleia, e por este 
destituíveis, a qualquer tempo, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Financeiro. 3.2. Os sócios elegem, como membros da Diretoria, Renato Pinter, para Diretor Presidente; e Alessandro Pinter, para Diretor 
Vice-Presidente; ambos com mandato de 03 anos, a contar desta data. E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 vias de igual teor e para o mesmo fim, na 
presença de 02 testemunhas. São Paulo, 10/07/2020. Renato Pinter; Alessandro Pinter; Marcelo Pinter. Jucesp nº 286.432/20-1 e NIRE nº 3530055381-1 em 06/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretá-
ria Geral. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Artigo 1º - A BGL Consultoria S/A é uma S.A., de capital fechado, que se regerá pelas disposições deste 
Estatuto, pela Lei nº 6.404/76, e pelas demais disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade terá sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vicente Romano, nº 40, CEP 03124-050. 
§ único: A Sociedade poderá abrir filiais, escritórios, agências e depósitos em qualquer parte do país, por meio de decisão da Diretoria. Artigo 3º - A sociedade terá por objeto social a prestação de serviços de 
planejamento, consultoria, assessoria, treinamento e desenvolvimento empresarial nas áreas de administração, economia e industrial. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado. 
Capítulo II - Capital e Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 553.472,00, dividido em 553.472 Ações Ordinárias Nominativas, de mesma classe, sem valor nominal, cuja forma de subscrição e integrali-
zação consta nos Boletins de Subscrição anexos às respectivas atas de Assembleia Geral da Sociedade. Artigo 6º - As Ações são indivisíveis em relação à Sociedade. Artigo 7º - Cada Ação Ordinária confere 
direito a um voto nas deliberações da assembleia. Quando a Ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Artigo 8º - As Ações Nomi-
nativas serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas e as suas transferências serão efetuadas por meio de termos lavrados no livro de Transferência de Ações Nominativas, assinados e data-
dos pelo Cedente e o Cessionário ou seus procuradores. Artigo 9º - No caso de reembolso das Ações, previstos em lei, o valor do reembolso será calculado com base no patrimônio líquido das Ações, de 
acordo com o último balanço provado na Assembleia Geral, segundo critérios de avaliação do ativo e passivo fixados na Lei das Sociedades Anônimas e com os princípios contábeis geralmente aceitos. Artigo 
10 - A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas Ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao preço e ao prazo de subscrição, 
quanto à forma de integralização e à cessão do direito de preferência, observadas as disposições legais e as previstas no Estatuto Social. Artigo 11 - A Sociedade poderá adquirir, utilizando saldos de lucros 
ou reservas disponíveis, suas próprias Ações para a permanência em tesouraria sem que isso implique na diminuição do capital subscrito, visando sua posterior alienação, observada as disposições legais 
aplicáveis. Artigo 12 - As Ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou bonificações, até sua recolocação em circulação. Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 
13 - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente em até 4 meses após o término de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 14 - As AGE 
serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acionistas. 
Artigo 15 - O modo de convocação e o quorum de instalação, o quorum de deliberação e as formalidades complementares observarão as disposições legais aplicáveis. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 
16 - A Sociedade será administrada por uma Diretoria de 2 Diretores, residentes no país, acionistas, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, eleitos pela Assembleia Geral, que também poderá estabe-
lecer a sua remuneração. Artigo 17 - Os Diretores deverão permanecer em seus cargos até a posse dos novos Diretores, regularmente eleitos. Artigo 18 - Os membros da Diretoria tomarão posse mediante 
assinatura do respectivo termo, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 19 - 
Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade. Artigo 20 - A Diretoria será composta por um 
Presidente e um Vice-Presidente. § único: Além dos deveres previstos na lei, são deveres do Presidente: I - representar a Sociedade em juízo e fora dele. Em ocasiões especiais, poderá ele designar outro 
membro da Diretoria para representá-lo; II - convocar reuniões da Diretoria quando quer que julgue conveniente; III - dirigir e administrar a Sociedade em todas as suas atividades, com a assistência dos 
outros Diretores; IV - propor para aprovação dos Acionistas a criação ou eliminação de funções e cargos administrativos, bem como as remunerações correspondentes; V - contratar, transferir, remover ou 
despedir empregados da Sociedade; VI - de maneira geral, desempenhar quaisquer outras funções ou atividades que lhe possam ser especificamente atribuídas pela Assembleia Geral. VII - Representar a 
sociedade em juízo ou fora dela, ativa ou passivamente, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem como instituições financeiras. VIII - Assinar quaisquer documentos, 
mesmo que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive títulos, cheques, cambiais, ordens de pagamento e contratos. Artigo 21 - A representação da Sociedade será válida se contar 
com a assinatura de qualquer Diretor. § 1º: A Diretoria poderá nomear procuradores especificando os poderes outorgados e o prazo de validade nos respectivos instrumentos de procuração. § 2º: O mandato 
judicial poderá ser concedido por prazo indeterminado. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 22 - A Sociedade não terá um Conselho Fiscal permanente. Se e quando instalado como previsto na lei, o 
Conselho Fiscal será composto por 3 membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais, todos residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, que 
fixará a remuneração destes. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Resultados: Artigo 23 - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada 
ano, quando serão levantadas as demonstrações financeiras, com observância das disposições legais pertinentes. Artigo 24 - Deverá ser destinado para a constituição das reservas legais 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social, até o limite de 20% do capital social. Artigo 25 - Um dividendo mínimo de 20% dos lucros líquidos apurados no Balanço Geral deverá ser distribuído aos acionistas, após a 
constituição das reservas legais. § único: A assembleia geral, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, poderá deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou a retenção de 
todo o lucro líquido, nos temos da lei. Artigo 26 - A Sociedade, à opção do Presidente, poderá levantar balanço intercalares em qualquer época durante o curso do exercício social, bem como distribuir dividen-
dos com base nos lucros apurados em tais balanços. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo 27 - A Sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em Lei. § único: A Assembleia Geral 
terá a autoridade para estabelecer o método de liquidação, bem como para eleger os liquidantes. Capítulo VIII - Transferência de Ações Artigo 28 - O acionista que pretender alienar ou transferir, a qualquer 
título, as suas Ações ou o seu direito de subscrição de novas Ações, no todo ou em parte, deverá respeitar o direito de preferência dos demais acionistas, assim como os procedimentos previstos em Acordo 
de Acionistas em vigor arquivado na sede da Sociedade. § único: Será nula de pleno direito a transferência de Ações que violar o disposto nesta cláusula. Capítulo IX - Disposições Gerais: Artigo 29 - Aos 
casos omissos deste Estatuto serão aplicadas as disposições da Lei nº 6.404/76 e, de outras em vigor, pertinentes à matéria. E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instru-
mento, em 03 vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença de 02 testemunhas. São Paulo, 10/06/2020. Renato Pinter; Alessandro Pinter; Marcelo Pinter.

No último dia 02, 
foi publicado edital, 
pela Receita Federal, 

que estabelece   um novo 
programa de parcelamentos 
de dívidas tributárias de 
pequeno valor. Poderão ser 
parcelados débitos de até 60 
salários mínimos (hoje, R$ 
62.700), com descontos que 
podem chegar a 50%.

Pessoas físicas, micro-
empresas e companhias de 
pequeno porte são elegíveis 
para tal beneficio. Para isso, 
basta inscrever-se entre 16 
de setembro e 29 de de-
zembro no site da Receita, 
que afirma que existem hoje 
cerca de 340 mil processos 
nesse perfil, totalizando 
uma dívida de aproximada-
mente R$ 10,7 bilhões.

Em relação ao desconto 
sob o montante do débi-
to, este poderá variar de 
20% a 50% do valor total, 
dependendo  da data de 
pagamento da entrada e do 

número de parcelas. Obvia-
mente que, quanto maior o 
número de parcelas, menor 
será o desconto.

Ressalta-se que não será 
permitida, pelo programa, 
a renegociação de dívidas 
do Simples Nacional. Assim 
como não serão aceitos 
débitos que tenham sido 
objeto de parcelamentos 
anteriores ou que estejam 
suspensos por decisão ju-
dicial.

Para aderir ao programa, 
basta o contribuinte pre-
encher requerimento no 
portal do Centro Virtual de 
Atendimento na página da 
Receita, no serviço “tran-
sação”. O edital também 
está disponível na página 
do Fisco.

Eduardo Moisés

Renegocie dívidas 
de até R$ 62.700 

junto ao Fisco

Prevista para chegar ao 
país no próximo ano, a 
tecnologia esbarra em 

investimento e na cobertura 
atual disponível que não 
atinge a todos os cidadãos. 
Um dos requisitos para que 
o leilão entre as operadoras 
seja aberto é o abastecimen-
to de rede 4G ou velocidade 
superior nos locais que não 
forem contemplados com a 
nova tecnologia 5G. 

Além disso, a Anatel es-
tabeleceu uma meta de 
cobertura de 95% de áreas 
urbanas com menos de 30 mil 
habitantes, o que antes não 
era obrigatório. “Certamen-
te, é um avanço, no entanto, 
o país precisa se reestru-
turar tecnologicamente e 
aprimorar a estrutura que 
oferece hoje em dia. Isso sem 
esquecer que mesmo com o 
progresso e o grande salto 
que demos em tecnologia, 
nem todas as cidades têm 
sinal de internet, e em alguns 
municípios do Brasil, a in-
ternet é bastante precária”, 
destaca o CEO da Clikss Bra-
sil, empresa especialista em 
planejamento estratégico de 
marketing digital, Cleverson 
Andrade.

Apesar disso, alguns exe-
cutivos estão confiantes de 
que não vai demorar para que 
a internet 5G se estabeleça 
no Brasil. Ela oferece cone-
xões mais rápidas, adminis-
tração inteligente de redes e 
também maior estabilidade 
para conversação entre má-
quinas. A previsão é que o 
5G seja 50 vezes mais veloz 
que as redes 4G, oferecendo 

A previsão é que o 5G seja 50 vezes mais veloz que as redes 4G.
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Velocidade da informação: chegada 
do 5G no Brasil, o que esperar?

Ainda cercada por impasses tecnológicos e políticos, a internet 5G é esperada por grande parte 
dos brasileiros

tar cada vez mais pessoas 
de pessoas. “Hoje em dia 
é muito comum as pessoas 
fazerem pedidos por meio 
de aplicativos, conversarem 
por aplicativos e até mesmo 
encontrarem seus pares para 
relacionamento por meio de 
aplicativos. Embora existam 
coisas que a gente só consiga 
fazer por meio do contato 
pessoal, com a chegada 
do 5G e o aprimoramento 
da internet das coisas, a 
tendência é que as pessoas 
se comuniquem cada vez 
mais com objetos”, afirma 
Andrade.

A adaptação das pessoas 
em relação à tecnologia 
terá que ser simultânea, não 
haverá tempo para “apren-
der” a lidar com ela, e seus 
custos deverão compensar. 
“A partir do momento que 
você tem o benefício de uma 
internet mais veloz, você tem 
que estar disposto a pagar 
por essa conveniência. São 
benefícios que agregam e 
podem tornar os trabalhos 
mais ágeis. 

Obviamente, será uma tec-
nologia mais cara no início, 
mas o preço tende a cair con-
forme o tempo for passando 
e novas concessões forem 
sendo disponibilizadas, até 
mesmo para promover a 
concorrência entre quem 
oferece o melhor e o mais 
vantajoso serviço. Veloci-
dade da informação é algo 
benéfico e que nos possibilita 
ser mais produtivos”, conclui 
o especialista.

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

velocidade de até 5 GB/s em 
condições ideais. A internet 
5G promete revolucionar o 
mercado de tecnologia no 
país, propiciando a chegada 
e o estabelecimento de di-
versos serviços e conexões, 
como é o caso da internet 
das coisas. 

“Para que a internet das 
coisas funcione de maneira 
efetiva, é necessário haver 
integração tecnológica entre 
aparelhos e sistemas. Com 
uma internet mais veloz, será 
possível conectar pessoas 
e máquinas. Imagine sua 
cafeteira programada para 
fazer o seu café às 6h30, 
enquanto você toma seu 
banho antes de ir trabalhar 
e, enquanto isso, sua agenda 
cronometra o seu tempo e, 
com os dispositivos todos in-
terligados, seu smartphone 
calcula o trajeto e o tempo 
mais rápido para chegar até 

a sua próxima reunião, tudo 
isso de maneira autônoma? 
Será um grande avanço”, 
afirma Andrade.

O especialista destaca ain-
da que o tempo de resposta 
entre downloads e uploads 
será a vedete da internet 5G, 
promovendo agilidade para 
todos os tipos de serviço, fa-
zendo com que a tecnologia 
possa desfrutar ainda mais 
dessa velocidade, uma vez 
que abre também um leque 
para a criação de outros 
aplicativos que atendam às 
necessidades dos usuários 
em menos tempo e com mais 
efetividade. “O cotidiano e 
vida irão acelerar ainda mais, 
será necessário que pessoas, 
negócios e utilitários se rein-
ventem”, pontua. 

Se por um lado, a tecnolo-
gia 5G promete aproximar 
homens e máquinas, por 
outro lado, ela tende a afas-

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1035623-17.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) corréu Yossef Ibrahin Hanna Me, CNPJ 13.503.041/0002-23, que lhe foi 
proposta uma ação de Busca e Apreensão por parte de Adias AG e outro, alegando em síntese: que 
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, 
pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsifi 
cados.Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos.Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1080522-95.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Paula Regina Schempf Cattan, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Amppx Comercial Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 
17.899.778/0001-87, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 10.925,99 Referente as faturas de nº 220913325, com vencimento em 15/02/2016, Fatura de nº 
224624419, com vencimento em 15/03/2016, Fatura de Nº 228359652, com vencimento em 
15/04/2016, fatura de Nº 232108134, com vencimento em 16/05/2016, fatura de Nº 236236085, 
com vencimento em 15/06/2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias.  Processo digital Nº 0006414-10.2019.8.26.0079 O MM. Juiz 
de Direito da 2ªVC, do Foro de Botucatu, Estado de SP, Dr. Fabio Fernandes Lima, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Everton Machado Vasques, brasileiro, CPF nº. 348.216.408-80, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de 
Pagamentos S/A, CNPJ nº. 04.088.208/0001-65. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 19.061,24 (agosto/2019), que deverá ser devidamente atualizada até a data 
do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010868-66. 2019.8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Carapicuíba, Estado de SP, Dr(a). Roberta Poppi Neri Quintas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) J Silva Escadas Ltda ME, CNPJ 02.730.095/0001-24, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, para cobrança do valor de R$ 4.511,43, referente às taxas de conservação e 
melhoramentos do lote 03, da Quadra JV, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II 
(atualmente denominado Riviera de Santa Cristina II ). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000468-37. 2020.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful 
Kanawaty, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benedito Osvaldo Ferreira, RG 21.300.593-1, CPF 
107.778.028-13, e Anderson das Dores Aneli, RG 32.777.335, CNH 03.507.350.777 que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Rodovias Integradas do Oeste 
S.A, CNPJ 03.497.792/0001-40. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$20.485,93, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1039481-88. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de José Roberto Nicolichi na pessoa de seu represen 
tante Wagner Iancowich Nicolichi, CPF 657.101.508-00 e Wagner Yancovich Nicolichi, CPF 
224.654.228-63, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 167.569,31, 
referente as despesas hospitalares, representadas pelas Notas Fiscais NF nº 271021, NF nº 
271022, NF nº 271578, NF nº 272592 e NF nº 273626. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1075279-15.2013.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 11ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber â executada Juliana Cristine Brocco, RG 293295670, CPF 323.033.108-73, que, nos 
autos do Cumprimento de sentença, onde figura como exequente a União Social Camiliana, que 
houve constrição de ativos financeiros, em contas de sua titularidade, nos valores de R$ 1.104,40 
(fls. 375/376); R$ 745,96 (sendo R$ 700,44 mais R$ 45,52 - fls. 293/295), totalizando a importância 
de R$ 1.850,36. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Intimação, por Edital, acerca da constrição de valores realizado pelo Sistema Bacenjud, conforme 
extrato/certidão disponibilizado na internet, bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A - CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954 - Ata de Reu-
nião do Conselho de Administração em 31/07/2020 - Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14h, na sede social em 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberações e 
Comentários acerca: (1) Renúncia do Sr. Gustavo Marchezin do cargo de Diretor Comercial da Companhia; Deliberações 
por unanimidade: (1) a renúncia do Sr. Gustavo Marchezin, RG 33.477.382-9 SSP/SP e CPF 298.481.468-14, com escritó-
rio em São Paulo/SP, do cargo de Diretor Comercial da Companhia. Os membros presentes agradeceram toda a colaboração 
e o trabalho do Sr. Gustavo Marchezin durante o seu mandato; Encerramento: Nada mais a tratar. Presentes: Yukinobu 
Nakano, Sho Hirai, Tadaharu Shiroyama e Taira Nozaki. São Paulo, 31/07/2020. Mesa: Katsutake Shiraishi - Presidente; 
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP nº 345.635/20-6 em 27/08/2020.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1002365-90.2018.8.26.0224. A Drª.Beatriz de Souza Cabezas 
Juíza de Direito da 4ªVC-Guarulhos S/P.Faz Saber a  Andrea Cristina De Souza, RG Nº 205441294, 
CPF Nº 101.863.548-35  que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
5.863,87 Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
foi cumprido.  Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0001733-28.2020.8.26.0704.  A Drª. Luciane Cristina Silva 
Tavares, Juiz de Direito da 3ªVC - Foro Regional Xv - Butantã– S/P,  Faz Saber a  Verônica 
Bondezan, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.135,12, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação 
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 

Com tantas mudanças 
que estão ocorrendo e com 
a transformação digital 
acelerada nesses últimos 
meses, 79% das pessoas 
acreditam que o mercado 
de imóveis residenciais irá 
mudar depois da pandemia. 
O Imovelweb realizou uma 
amostra com seus clientes 
- que estão divididos entre 
imobiliárias (39%), cor-
retores autônomos (52%) 
e construtoras/incorpora-
doras (9%) – com intuito 
de entender as projeções 
desses profissionais sobre 
o mercado após a retomada. 

Quando questionados 

As casas de condomínio irão ganhar mais força 
na retomada dos negócios.
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Maioria acredita na transformação do mercado imobiliário no pós-pandemia
apartamentos com varan-
da - 24% dos entrevistados 
acreditam no crescimento 
desses imóveis – e de pro-
priedades com mais metros 
quadrados, apontadas por 
21% dessas pessoas. Agora, 
quando a analise é dentro 
dos empreendimentos, os 
locais com espaços para 
home office estão sendo 
evidenciados (39%). 

Os empreendimentos 
mais tecnológicos e sus-
tentáveis também irão se 
sobressair, segundo 22% 
da amostra, assim como 
os locais com varandas e 
terraços (9%) e os imóveis 
com maior número de am-
bientes (8%). Também foi 
apontado pela grande maio-
ria (53%) que as maneiras 
de financiar os imóveis irão 
sofrer alterações. Para o 
CFO do Imovelweb, Tiago 
Galdino, essa mudança é 
clara. 

“Dentro da plataforma do 
Imovelweb, por exemplo, 
estamos lançando diversas 
soluções imobiliárias, pen-
sando em facilidades para 
a conversão da compra ou 
locação. Esse mercado está 
em plena transformação 
e diversas ferramentas fi-
nanceiras estão surgindo”, 
explica o CFO. A pesquisa 
também falou sobre o mer-
cado imobiliário comercial. 
Dessas pessoas, 45% acre-
ditam que as empresas am-
pliarão o espaço físico. E, 
ainda, 35% pensam que as 
companhias mudarão para 
cidades menores. Fonte e 
mais informações: (www.
imovelweb.com.br).

sobre quais tipos de em-
preendimentos irão ganhar 
mais força, os participan-

tes destacam as casas de 
condomínio (29%). Na 
sequência aparecem os 

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

“Na maioria 
dos segmentos, 

as empresas com 
a maior razão 

entre promotores 
e detratores em 
seus segmentos 

obtinham 
lucros sólidos 
e crescimento 

saudável. 

São Paulo, quarta-feira, 09 de setembro de 20206

Fernando Shine (*) 

O propósito das empresas em utilizar essa pesquisa passou 
em não só conhecer mais sobre o seu público, como tam-
bém posicionar sua marca rumo ao crescimento. 

Tal crescimento parte em proliferar comentários positivos da 
marca em canais digitais por meio de um processo contínuo de 
melhoria na experiência dos consumidores. Para isso, ouvir o que 
eles têm a dizer, assim como quantificar e corrigir os problemas 
que levam à insatisfação desses compradores, é a chave para 
alcançar melhores resultados. 

Ao longo dos anos, o NPS deixou de ser uma simples métrica 
para se transformar em um sistema de aderência para toda a 
empresa e ainda, capaz de medir o progresso das áreas como 
uma métrica única de indicação para onde os líderes deveriam 
concentrar seus esforços. Nas companhias, a necessidade de in-
terligar essa mensuração com o crescimento da receita é crucial 
para a condução de ações. 

Para isso, é preciso que de todos os líderes estejam engajados 
com o modelo, tanto para disseminar sua importância para toda 
a equipe, como para conduzir os investimentos do ponto de vista 
econômico. No entanto, há empresas que ainda desconhecem 
ou enfrentam dificuldades para aceitar o NPS. Minha proposta é 
trazer exemplos tangíveis para comprovar quais são os impactos 
financeiros na adoção da métrica com base na experimentação 
de outras empresas. 

Como funciona o NPS? - Antes de apresentar quais são os 
impactos positivos no âmbito financeiro ao implantar o NPS na 
sua empresa, é importante uma breve apresentação para todos 
estarem na mesma página. 

Com uma pergunta é possível classificar o cliente: Numa es-
cala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você nos recomendar 
a um amigo? 

Os clientes que deram a nota 9 ou 10 são classificados como 
promotores da marca, o que significa que estão totalmente satis-
feitos. Já os que deram a nota 7 ou 8 são considerados clientes 
neutros. Isso não quer dizer que foi um sucesso o trabalho reali-
zado junto ao consumidor, mas, de certo modo, ele foi atendido. 
Já os detratores da marca são aqueles que, de uma forma ou de 

Graças à simplicidade da escala intuitiva de 0 a 10, o NPS (Net Promoter Score) passou a ser aceito por milhares de empresas que utilizavam do 
instrumento para mensurar os sentimentos e as atitudes de seus clientes. 

MelhOria Na exPeriêNCia dOS CONSuMidOreS

Freepik

outra, foram impactados de uma maneira negativa por alguma 
etapa do processo e atribuíram a nota de 0 a 6. 

Em seguida, você precisa pegar a porcentagem de promotores 
e subtrair pela de detratores para coletar o resultado final do 
NPS. Certamente com uma amostragem pequena de clientes é 
fácil você elaborar manualmente este número. Desse modo, a 
necessidade em buscar uma solução SaaS (Software as a Ser-
vice), como a de NPS, para criar uma cadência de contato com 
os compradores e, com o feedback, possibilitar aos decisores 
enxergar a companhia de forma macro. 

NPS como viabilidade econômica - Normalmente, os bene-
fícios econômicos da lealdade não são levados a sério e, muitas 
vezes, são entendidos como suposta sensação ou percepção 
positiva em relação ao que os clientes falam da marca. Por outro 
lado, as empresas não aferem qual montante de sua receita é 
proveniente do famoso "boca a boca". Consequentemente, geral-
mente não existe um estímulo na evolução do atendimento para 
toda a companhia, apenas concentrado no setor de atendimento. 

No livro "A Pergunta Definitiva 2.0", de Fred Reichheld, traz 
exemplos de empresas, entre elas a Apple e a Dell, pesquisadas 
ao longo de 10 anos. Pelo estudo ele confirmou que, na maioria 
dos segmentos, as empresas com a maior razão entre promoto-
res e detratores em seus segmentos obtinham lucros sólidos e 
crescimento saudável. 

Caso apple: a Apple apresentou um exemplo nessa li-
nha, onde passou acompanhar as diferenças nos padrões de 
compra dos detratores, e diante disso, os gerentes das lojas 
passaram a telefonar para todos os detratores no prazo de 
24h. Nos dois anos subsequentes, os detratores que foram 
contactados pelas lojas que promoveram essa ação, adquiri-
ram uma quantidade substancialmente maior de produtos e 
serviços que os demais. 

Os resultados dessas ligações e os comentários dos clientes, 
eram informações importantes para a capacitação dos times de 
venda. Além de possibilitar que cada gerente de loja determinasse 
quais eram as prioridades para o desenvolvimento da equipe. 

A Apple também calculou o tempo necessário para esses 
telefonemas de fechamento de ciclo de feedback e descobriu 
que cada hora passada telefonando para os detratores gerou, 

no primeiro ano, uma receita mais de US$1.000, ou vendas 
adicionais da ordem de US$ 25 milhões, um excelente retorno 
sobre o investimento. Quando passou a mensurar o NPS em 2007 
havia 163 lojas e o NPS era de 58%. Hoje, com mais de 320 lojas, 
seu NPS corresponde a 70%. A melhores lojas atingem marcas 
superiores a 90%. 

Caso dell: a Dell foi outra empresa que levou a sério o 
NPS. Ela calculou o valor de cada cliente e identificou que um 
detrator custava US$ 57 a mais, um promotor gerava US$ 328 
e um cliente valia em média US$ 210 à companhia. Ao pesqui-
sar mais a fundo, descobriu que 25% do total de 4 milhões de 
novos clientes da Dell eram provenientes das recomendações 
de amigos. 

Outros dados relevantes para o estudo da Dell, com base em 8 
milhões de clientes que haviam escrito 40 milhões de comentários 
positivos e 5 milhões de comentários negativos. Sendo que as 
respostas revelaram que 60% dos consumidores da Dell eram 
promotores, 25% eram neutros e 15% eram detratores. 

Com base nessas informações podemos calcular que: 

 • 25% de 4 milhões de no-
vos clientes, representa 1 
milhão de clientes que a 
empresa obteve naquele 
ano e vieram por meio de 
propaganda positiva; 

 • Cada cliente custa em 
média US$ 210, 1 milhão 
de clientes custa US$ 210 
milhões; 

 • 40 milhões de comentários 
positivos geraram um valor 
de US$ 210 milhões, cada 
comentário positivo gera 
US$ 5,25 cada; 

 • Em média, estudos afirmam 
que é preciso haver pelo 
menos 5 comentários positivos para neutralizar um comen-
tário negativo. Diante disso, os números da Dell comprovam 
que 60% são promotores e 15% detratores, uma relação de 4 
comentários positivos para um comentário negativo por ano. 
Portanto, são necessários 20 comentários positivos, estimado 
em US$ 5,25 cada, e cada descontente passaria a custar US$ 
105 anuais para a empresa; 

 • Os detratores custam para a Dell, 27,14% a mais que um 
cliente médio, totalizando o valor de US$ 267; 

 • São 8 milhões de clientes sendo que 15% são detratores, o 
que representa o total de 1,2 milhões de insatisfeitos com a 
marca; 

 • 1,2 milhões de detratores representa um custo de US$ 68,4 
milhões para o cofre da companhia; 

 • Se passasse a converter metade desses detratores em cliente 
médio, no caso seriam 600 mil clientes, alcançaria uma eco-
nomia de US$ 160,2 milhões para serem investidos no ano. 

Diante desses cálculos relatados na pesquisa, há a evidência 
da prioridade na redução do número de detratores e aumento 
no número de promotores. 

Dessa forma, reforço o quão essencial é o NPS como ferramenta 
poderosa para as empresas, não somente por revelar quais são 
os clientes detratores, como identificar padrões de compras e 
mensurar quantos detratores passaram a ser promotores. 

Em suma, ela vai atrelar a satisfação dos clientes com a viabi-
lidade financeira. Para chegar a tal ponto, é preciso respeitar o 
tempo para tornar a métrica parte da cultura da empresa e contar 
com o envolvimento do CEO e dos decisores para buscarem junto 
com as equipes a excelência no atendimento ao cliente. 

(*) - É CX Evangelist - E-commerce na Hi Platform, a maior 
plataforma digital de atendimento ao consumidor.
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Remuneração dos 
executivos segue 

imune à Covid-19, 
mas ameaça saúde 

das empresas

O comportamento 
de muitas empresas 
neste período de 
pandemia tem 
servido para 
comprovar, mais uma 
vez, que há sempre 
uma distância 
significativa entre 
discursos feitos na 
hora da emoção e a 
prática

Da mesma forma, nem 
tudo o que se aplica 
ao chamado ‘chão 

de fábrica’ serve para as 
‘salas da chefia’.  De uma 
forma geral, enquanto 
muitas companhias apro-
veitaram a flexibilização 
das leis trabalhistas para 
reduzir jornadas, salários e 
antecipar férias dos níveis 
hierárquicos mais básicos, 
do ponto de vista do alto 
escalão, pouco foi feito no 
sentido de contribuir para 
preservar a saúde financei-
ra das organizações neste 
momento de crise.

Apesar das notícias dan-
do conta de que alguns 
diretores executivos, em 
uma demonstração de so-
lidariedade, renunciaram 
a parte das suas remu-
nerações, uma pesquisa 
da consultoria americana 
CGLytics, com mais de 
três mil empresas listadas 
em bolsa, revela que o 
sacrifício foi mínimo. De 
acordo com o levantamen-
to, os cortes foram mais 
focados nas remunerações 
variáveis, mantendo a base 
da folha de pagamentos 
intacta. Mesmo entre as 
empresas que cortaram 
os salários dos executivos, 
dois terços delas não en-
xugaram mais do que 10% 
desse valor.

No atual contexto da pan-
demia, e consequente crise 
econômica em escala glo-
bal, as empresas precisam 
ajustar suas prioridades 
e repensar a maneira de 
conduzir os negócios. O 
modelo de remuneração 
dos executivos é um dos 
processos que necessita 
ser revisto para garantir o 
alinhamento com as novas 
estratégias e prioridades 
empresariais.

No mercado brasileiro 
houve uma redução de 
aproximadamente 20% 

nos salários praticados 
para novas contratações 
em todos os níveis, com o 
objetivo de reduzir custos 
e garantir a sobrevivência 
dos negócios. A necessi-
dade de reinventar os ne-
gócios, ação impulsionada 
pelas incertezas de uma 
pandemia que já deixou a 
marca irreversível de mais 
de 100 mil mortos no país, 
e uma taxa de desemprego 
recorde, demanda das em-
presas uma atenção maior a 
métricas ESG (ambientais, 
sociais e de governança).

É preciso responsabilida-
de nas tomadas de decisões 
para que a política de re-
muneração traga, de fato, 
impacto positivo para a or-
ganização e a comunidade.

As empresas podem ir 
além do básico e oferecer 
outro tipo de incentivo à 
produtividade. Trabalhar a 
marca do empregador, ou o 
employer branding, torna-
se um grande diferencial. 

Outras soluções passam 
pela melhoria do ambiente 
de trabalho, aumento das 
oportunidades de cres-
cimento e das chances 
de desenvolvimento com 
novos modelos de lide-
rança e outras iniciativas 
que compõem um arsenal 
imprescindível para atrair 
novos talentos e reter os já 
existentes.

Trazer indicadores que 
expressem o impacto das 
altas remunerações no 
negócio também se torna 
uma prioridade. Urge re-
visar métricas financeiras 
associadas às metas de 
desempenho, aproprian-
do-se de uma abordagem 
mais balanceada, também 
como forma de atender ao 
princípio da equidade.

O ambiente corporativo 
vive um momento de revi-
são conceitual de diversas 
práticas de governança 
empresarial. Neste sentido, 
a gestão de pessoas, sem 
dúvida, é um pilar extre-
mamente relevante para 
retomar o ciclo virtuoso 
de crescimento que o país 
precisa. Obter o máximo de 
engajamento de todos os 
níveis hierárquicos nesse 
processo significa prote-
ger a saúde financeira da 
companhia.

(*) - É vice-presidente da Orchestra 
Soluções Empresariais e CEO da 

HSD Recursos Humanos

Susana Falchi (*)
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Há muitos empreen-
dedores apostando 
na área, assim como 

o número de compradores 
aumenta à medida que o 
comércio online se torna 
mais popular perante à ace-
leração da digitalização. E, 
para quem está investindo na 
área, é preciso compreender 
as principais diferenças nos 
tipos de venda e de plata-
formas. 

Os marketplaces têm con-
quistado muita notoriedade, 
bem como a loja virtual pró-
pria. Por isso, é fundamental 
entender as principais dife-
renças entre elas e o porquê 
da necessidade de alinhar as 
estratégias de vendas entre 
os dois ambientes. “Para 
recorrer a uma estratégia 
efetiva é preciso identificar 
as especificidades de cada 
uma delas e quais suas 
vantagens”, explica Thiago 
Mazeto, diretor do comercial 
e marketing da Tray, maior 
e melhor plataforma de e-
commerce, e unidade de 

É preciso compreender as principais diferenças nos tipos de 
venda e de plataformas.
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Gisele Rodrigues (*)

Vem aí o Pix, nova plataforma de pagamentos instantâneos 
criada pelo Banco Central. A notícia está sendo amplamente 
repercutida, gerando muitas dúvidas e despertando a curiosidade 
entre os consumidores. Na verdade, a explicação é simples: sabe 
quando você precisa pagar ou transferir uma quantia em dinheiro 
no meio da tarde e a outra pessoa ou empresa que vai receber 
precisa esperar até o dia seguinte para a confirmação do valor? 

Com o Pix, essa história de esperar será praticamente coisa do 
passado, pois a solução promete fazer a operação imediatamente, 
com um simples clique. O Pix é uma nova forma de transferir, 
pagar e receber valores, trazendo ainda mais liberdade, seguran-
ça, agilidade e conveniência aos usuários. Neste momento, o que 
está acontecendo é um movimento das instituições financeiras 
para um processo de pré-cadastro para utilização da ferramenta 
para o uso do Pix, que começará a funcionar em todo o país a 
partir de 16 de novembro. 

Até lá, o cadastramento será em etapas e muitas instituições 
financeiras já se anteciparam e iniciaram a etapa de pré-cadastro 
para coleta de “chaves”, ou seja, informações como CPF, CNPJ, 
e-mail e número do celular dos interessados, que serão utiliza-
dos como identificação dos consumidores e que precisam ser 
repassados ao Banco Central a partir de 5 de outubro. 

É importante ressaltar que para “fazer um Pix” basta que o 
pagador saiba apenas um desses dados (“chaves”) do recebedor 
para conseguir efetuar um pagamento, acabando com aquela 
necessidade de compartilhamento de todos os dados bancários 
para realização de uma transferência. Por isso é tão importante o 
cadastro desta “chave” antecipadamente. É importante destacar 
que o Pix não é um novo aplicativo e sim mais uma função que 
passará a ficar disponível dentro das plataformas digitais que 
você já usa, como o aplicativo da sua instituição financeira ou 
o internet banking. 

Por lá, via ícone Pix, será possível fazer facilmente o paga-
mento instantâneo pelas “Chaves Pix” cadastradas ou ainda 
através da leitura de QR Code. A operação poderá ser feita entre 
pessoas físicas, jurídicas e governo para pagamentos das Guias 
de Recolhimento da União. Neste momento, você deve estar se 
perguntando: mas, afinal, será seguro fazer transferências pelo 
Pix? A resposta é sim! Todas as operações serão criptografadas, 

Criar peixes ornamentais é um hobby 
de aproximadamente 11 milhões de bra-
sileiros, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). São muitas 
espécies que chamam a atenção pela exu-
berância das cores, tamanhos e a facilidade 
de criação. O aquarismo é um nicho de 
mercado que se expandiu nos últimos anos, 
ganhando espaço até na internet. Há pelo 
menos duas décadas, o casal Alessandra 
e Roberto Sentanin comercializa peixes 
ornamentais e, desde meados dos anos 
2000 estão no mundo virtual. 

A paixão pelos animais começou ainda 
criança e o que era um hobby se transfor-
mou em negócio. “Os peixes se reproduziam 
e, então, íamos lá e montávamos um novo 
aquário. Só que chegou em um momento 
que não cabia mais aquário em casa, foi 
quando resolvemos negociar os peixes”, 
explicou Roberto Sentanin, sócio da RS-
Discus, site especializado na venda peixes 
e outros itens para aquarismo. O volume 
de negócios se expandiu em 2009, quando 
o casal mantinha a loja física e online. 

A presença na internet com um site básico 
já não dava mais conta, foi quando a empresa 

O aquarismo é um nicho de mercado que se 
expandiu nos últimos anos, ganhando espaço 

na internet.
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Loja Virtual ou marketplace? 
Qual a melhor estratégia para 

atuar nas duas frentes
O ramo das vendas online está ganhando cada vez mais adeptos

Quando se trata de estraté-
gia, muito se fala sobre qual 
das duas opções escolher. 
O ideal é compreender as 
potencialidades de cada 
uma delas e combiná-las 
para o melhor desempenho 
das vendas, já que o market 
place é a porta de entrada 
para novos clientes. Porém, 
a autonomia da loja virtual 
própria é um diferencial a 
ser explorado. 

“Optar pelo e-commerce 
pode causar receio em quem 
está começando. Mas é ne-
cessário compreender qual 
plataforma irá oferecer am-
paro para que o lojista possa 
realizar os passos com faci-
lidade no gerenciamento. 
Priorizamos por oferecer um 
serviço completo com ecos-
sistema digital que facilite 
os caminhos e processos do 
empreendedor e, também, 
do cliente final”, completa 
o diretor do comercial e 
marketing da Tray. Fonte 
e mais informações: (www.
tray.com.br).

negócio do Grupo Locaweb. 
Segundo ele, o market 

place é um modelo em que 
o lojista utiliza o espaço de 
outra loja que seja conso-
lidado para oferecer seu 
produto junto a outros 
comerciantes. Para isso, é 
preciso arcar com a taxa do 
marketplace para cada item 
vendido. A grande vantagem 
é ter a captação de clientes, 
segurança e estratégias de 
marketing asseguradas pela 
marca parceira. 

Outro caminho é a pla-
taforma própria do lojista. 
Aqui, é preciso pensar 
em uma gestão própria 
adequada ao seu negócio, 
tendo em mente a demanda 
e rentabilidade desejada. 
Nesse caso, embora o 
empreendedor tenha um 
pouco mais de trabalho, o 
espaço oferece um ambien-
te exclusivo e autonomia 
para gerenciar da forma 
necessária para seu público 
e nicho de atuação. 

Pix: a forma como você faz 
pagamentos nunca mais será a mesma

rastreadas e monitoradas 24 horas por dia durante os sete dias 
da semana, seguindo os mais rigorosos protocolos e com um 
sistema que se comunica diretamente com o Banco Central, a 
fim de evitar fraudes. 

Vale reforçar que mesmo com o Pix disponível, os consumi-
dores ainda terão a opção de usar as alternativas tradicionais 
para movimentação de valores, como o DOC  ou a TED. O 
grande diferencial é que ele é um passo importante na evolução 
do Sistema Nacional Financeiro, pois a novidade chega para 
modernizar os mecanismos do Sistema de Pagamentos, que 
até então eram guiados por um conjunto de regras existentes 
há quase duas décadas. 

E além de muito mais segurança, eficiência e agilidade nas 
operações, a ferramenta também vai ao encontro de uma série 
de iniciativas das instituições financeiras voltadas para uma 
jornada de transformação digital na relação com clientes e asso-
ciados. Caminhamos para nos tornar uma “sociedade cashless”, 
com operações financeiras mais sustentáveis, sem circulação 
de moeda em espécie, sem os riscos gerados na movimentação 
do dinheiro físico, com menos impacto ambiental e muito mais 
digital, com tudo disponível por meio de um simples clique, 24 
horas por dia, sete dias por semana. 

(*) - É superintendente de Soluções de Meios de Pagamento do Sicredi 
(www.sicredi.com.br).

correiodocidadao.com/reprodução

O Pix é uma nova forma de 
transferir, pagar e receber valores.

Mercado de peixes ornamentais cresce e vira negócio lucrativo na internet
dos animais, por isso, tomam um série 
de cuidados. 

O envio da carga viva é feito sempre às se-
gundas e quartas-feiras, para que a entrega 
seja feita na mesma semana de postagem 
e os animais não corram o risco de ficar 
em terminal de cargas durante os fins de 
semana. Antes de despachar, é solicitada 
a guia de trânsito animal ao Ibama e, assim 
que é emitida, a carga é encaminhada para 
a transportadora. Os peixes são colocados 
em embalagens térmicas, com oxigênio me-
dicinal injetado de acordo com a distância 
e o tempo de transporte. 

A embalagem é selada em alta temperatura 
para vedação, colocada em sacos individuais 
dentro da embalagem térmica e, por fim, é 
envolta em caixa de papelão para uma segun-
da segurança. A RSDiscus tem um escritório 
localizado em São Paulo de onde as compras 
são despachadas para todo o país. No interior 
do estado, o casal mantém um sítio com estufa 
para criação e armazenamento dos peixes. A 
equipe de atendimento da Tray ofereceu todo 
suporte ao casal desde o primeiro contato feito 
com a unidade. Fonte e mais informações, 
acesse: (www.tray.com.br).

fechou uma nova parceria e escolheu a Tray, 
unidade de e-commerce da Locaweb, para 
hospedar a RSDiscus. A partir de então, as 
vendas cresceram ainda mais. “No início 
compramos um site, na qual os códigos 
eram fechados e a tecnologia bem básica, 
não havia atualização” explicou Roberto. A 
nova plataforma ajudou a ampliar o negócio. 
“Quando mudamos para a Tray ficamos 

maravilhados com a possibilidade de ter 
sempre um site dinâmico, onde novas fer-
ramentas de ponta são acopladas ao site”, 
acrescentou. 

Ainda de acordo com os donos, a mudan-
ça foi um divisor de águas nos negócios. 
O faturamento da loja online aumentou 
sensivelmente, passando dos R$ 200 mil 
ao ano, chegando a atingir os R$ 2 milhões. 
Devido ao sucesso o casal decidiu manter 
as vendas somente pelo site da RSDiscus. 
A loja física deixou de existir. Segundo 
Roberto, na loja física era necessário ter 
estoque pois não sabia quando iria vender 
determinado produto, com isso, o capital 
ficava parado.

“Muitas pessoas só vão para olhar 
na loja e você tem gasto com energia, 
funcionário, então se tornou uma des-
vantagem. Na internet é diferente, lá o 
site é 24 horas, sete dias por semana, e 
não tem uma série de custos”, explicou. 
Além dos peixes, o site comercializa 
aquários, móveis, equipamentos, rações 
para peixes totalizando mais de três 
mil itens para os criadores. Os donos 
da loja se preocupam com o bem estar 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CLAUDIONOR SABINO DE OLIVEIRA, profissão: prensista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/09/1986, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Antonio Sabino de Oliveira e de Luzia Ferreira de Oliveira. A 
pretendente: TATIANE DE SOUSA CAMARGO, profissão: operadora de caixa, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1987, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Camargo e de Adélia Abreu de Sousa Camargo.

O pretendente: WALMIR JOSÉ DA SILVA, profissão: aux.limpeza, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 04/08/1969, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Maria Damiana do Carmo. 
A pretendente: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, profissão: aux.limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 05/05/1962, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: SIVALDO TAVARES DA SILVA, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 18/12/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Félix da Silva e de Selma Tavares da 
Silva. A pretendente: JESSICA PERONI SILVA, profissão: aux. de cozinha, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Valter Silva e de Maria Salete Silva.

O pretendente: NELSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profissão: gerente de loja, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nilson dos Santos Oliveira e de Cicera Maria da 
Conceição. A pretendente: MARIA LUCIA MILLAN, profissão: atendente, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1972, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Millan e de Maria Elza de Lima Millan.

O pretendente: EMERSON DOS SANTOS JORDÃO, profissão: analista de data center, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/01/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Santo Jordão e de Valdete Joaquina dos 
Santos Jordão. A pretendente: KELLY DE OLIVEIRA DANTAS, profissão: técnica segu-
rança do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/04/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Mauricio Varela 
Dantas e de Maria Alvarista de Oliveira Dantas.

O pretendente: WILLIAM DE OLIVEIRA GONZAGA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga Filho e de Leonilda de Oliveira 
Gonzaga. A pretendente: ESTER FERNANDA CAETANO, profissão: operadora de cai-
xa, estado civil: solteira, naturalidade: Itapetininga, SP, data-nascimento: 06/11/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joel Benedito Caetano e de Leda 
Aparecida Fernandes Caetano.

O pretendente: COSME FRANCISCO DE LIMA, profissão: aux. de enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1980, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Genival Francisco de Lima e de Anunciada Severina 
de Lima. A pretendente: VANIA CARMO DE QUEIROZ, profissão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1980, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Arismar Vicente de Queiroz e de Erenita Carmo de Queiroz.

O pretendente: MAICON DA SILVA CARVALHO, profissão: meio oficial de serralheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 26/12/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Messias Felix de Carvalho e de 
Josefa Conrado da Silva Carvalho. A pretendente: BRENDA DE LIMA FRANCISCO, 
profissão: aux.enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Sergio 
de Sousa Francisco e de Eliane Ferreira de Lima.

O pretendente: ÉRICK FELICIANO BATISTA, profissão: pastor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jurandir José Batista e de Alda Maria Aparecida Feliciano. A pre-
tendente: CAUANA QUÉULY ALVES MARTINS, profissão: manicure, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1990, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves Martins e de Antonia de Lourdes de Oliveira.

O pretendente: HUGO LEONARDO DOS SANTOS CESAR, profissão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 19/02/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira Cesar e de Tere-
za Roberto dos Santos. A pretendente: YARA MARCONDES PORTO, profissão: poli-
cial militar, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
19/02/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gerson Neves Porto e 
de Jeni Marcondes Porto.

O pretendente: ISMAEL SIMÕES DA SILVA, profissão: operador de fabricação, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Silva e de Lucineide Simões da Silva. 
A pretendente: KALITA DE BRITO ALMEIDA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Joaquim Rodrigues de Almeida e de Berenice Souza de Brito Almeida.

O pretendente: FÁBIO ALVES FERREIRA, profissão: técnico enfermagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1976, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Celestino Alves Ferreira e de Isabel Rodrigues Ferreira. 
A pretendente: RAQUEL CELLINE DE LIMA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1990, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Reinaldo Pereira da Silva e de Silene Maria de Lima Silva.

O pretendente: JULIO CESAR VIEGAS DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/09/1987, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jaime Pereira da Silva e de Angela Maria Viegas da Silva. 
A pretendente: FLÁVIA RAÍSSA PINHEIRO, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 22/05/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Raimunda Pinheiro.

O pretendente: CLAUDIONOR PORTO DINIZ, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 09/07/1957, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria da Guia Diniz. A pretendente: SILVIA DO-
MINGOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/12/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Domingos da Silva e de Otavia Umbelina de Lima Silva.

O pretendente: MICHAEL DOS SANTOS MARTINS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 08/07/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Marcelo Tristão Martins e de Silvana Costa dos 
Santos. A pretendente: ANNE CAROLINE ALCANTARA SILVA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1993, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Carlos Silva e de Dilene Lucia 
Magalhães de Alcantara.

O pretendente: DOUGLAS ALVES DA SILVA, profissão: psicanalista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/08/1985, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Domingos Alves da Silva e de Schirley Miguel da Silva. A 
pretendente: THALYA ORESTE GAMA, profissão: bancária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1999, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Euclides Pierre Ferreira Gama e de Marlene Oreste Gama.

O pretendente: ANTONIO MARCOS ANSELONI LIMA, profissão: vendedor, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adalberto Ferreira Lima e de Ilda Anseloni Lima. 
A pretendente: SHIRLENE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, profissão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Almir Rodrigues da Cocneição e de Francisca 
de Menezes Conceição.

O pretendente: FABIO MOREIRA AVELINO, profissão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Avelino e de Solange Moreira. A pretendente: 
THAIS APARECIDA FELICIANO MARTINS, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Aparecido Martins e de Rosana Ramalho Feliciano.

O pretendente: RAPHAEL ANDRADE, profissão: pintor automotivo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mauri Andrade e de Rosaria Celestino Andrade. A pretenden-
te: KATHERIN ANDRESSA SILVA DOS SANTOS, profissão: operadora de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Silva dos Santos e de Lucia Aparecida de 
Camargo Pedroso.

O pretendente: ALAN APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS, profissão: aux. de 
hospedagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/04/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Bezerra dos 
Santos e de Ana Maria Ferreira dos Santos. A pretendente: MIRELLA HANAE SILVA 
NAKAYA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 01/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alecsander 
Nakaya e de Michele Silva Nakaya.

O pretendente: CÍCERO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR, profissão: aux. de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Campos Sales, CE, data-nascimento: 
03/11/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cícero Manoel de Car-
valho e de Maria de Lourdes da Silva Carvalho. A pretendente: CELIDALVA DE JESUS 
SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Amargosa, BA, da-
ta-nascimento: 27/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Misael 
Bispo dos Santos e de Maria Hilda de Jesus.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES DE MORAES, profissão: aux. de farmácia, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1990, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Jorge de Moraes e de Neide Rodri-
gues Chagas. A pretendente: CAROLINY DA SILVA QUINTINO OLIVEIRA, profissão: 
aux. de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Décio Quintino Oliveira 
e de Leila da Silva Costa Quintino Oliveira.

O pretendente: MATEUS DE FAZIO RAMOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Kleber Eduardo Siqueira Ramos e de Tatiana de Fazio Ramos. 
A pretendente: GABRIELA RAMOS RAULINAVIXIUS, profissão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Renan Raulinavixius e de Vanessa 
Cristina Lopes Ramos.

O pretendente: MAURO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, profissão: aux. administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1999, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauro da Silva Pereira e de Maria do 
Carmo Dantas Pereira. A pretendente: ANA CAROLINA TAVARES, profissão: técni-
ca de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Tavares 
e de Dayse Maria dos Santos Tavares.

O pretendente: JESSICA TOME LEMES, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/2000, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Domingos Lourenço Lemes e de Marcia Tome Lemes. 
A pretendente: NAYARA LETÍCIA DEMES NASCIMENTO, profissão: telefonista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 17/09/2000, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Francisca Cilene Demes de Miranda e de Rogério 
de Sousa Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON SILVA GALVÃO, profissão: polidor de autos, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1994, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Vanildo Venancio Galvão e de Rosangela da Silva 
Santos. A pretendente: SOFHIA NATALIE DE SOUZA MAROPO, profissão: técnica em 
nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 13/02/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anibal Brazil Maropo e de Patricia 
Cristina de Souza.

O pretendente: GABRIEL VICTOR FLORENCIO NUNES, profissão: corretor de imó-
veis, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
06/06/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio Donizete Floren-
cio Nunes e de Valeria Cesarina Francisco Nunes. A pretendente: GABRIELLA MARIA 
RUFINO SILVA SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Wladimir Gomes dos Santos e de Regiane Rufino Silva dos Santos.

O pretendente: DENIS ALVES DA SILVA, profissão: instalador de acessórios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aylton Alves da Silva e de Maria Givonete San-
tana da Silva. A pretendente: MAIRA CRISTINA CARNEIRO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisca Ionara Carneiro.

O pretendente: MARCELO DO CARMO SANTIAGO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1977, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Maria do Carmo Santiago. A pretendente: ELISANGE-
LA OLIVEIRA SANTOS, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1975, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha 
de Raimundo Petronilio dos Santos e de Raimunda Oliveira Santos.

O pretendente: SAMUEL WEIDES DE ARAÚJO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Jucurutu, RN, data-nascimento: 22/01/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes de Araújo e de Rosemary Aniceto Weides 
de Araújo. A pretendente: JULIANA ARAUJO RAIZEL, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Raizel e de Ana Paula de Araujo 
Barbosa.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA PEREIRA, profissão: técnico de refrigeração, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Helena Oliveira Pereira. A pretendente: 
JULIANA DE SOUSA GOMES, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Adailso Gomes e de Adelina de Sousa Palha Gomes.

O pretendente: MAURO ANDRÉ DE ALMEIDA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Mauro de Almeida e de Virginia de Fatima 
Almeida. A pretendente: TATIANE SARAROLI DE SOUZA, profissão: corretora de imó-
veis, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ermilio de Souza Mesquita e de 
Teresa Sararoli de Souza.

O pretendente: JURANDIR DE MOURA, profissão: policial civil, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/02/1976, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Celio de Moura e de Tereza Rosa de Moura. A 
pretendente: ALEXSANDRA DA COSTA MOREIRA, profissão: cuidadora de ido-
sos, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 
06/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Carvalho Mo-
reira e de Ana Correia da Costa.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE NUNES CARNEIRO, profissão: aux.montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1997, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilberto Nunes de Souza e de Cleide 
Alves Carneiro. A pretendente: THATIANY NOVAES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino Jose da Silva e de Maria Neiva de 
Novaes.

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: RAFAEL APARECIDO MARINHO, de nacionalidade brasileira, profis-
são eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/01/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dionisio Pedro 
Marinho e de Rosa Clementino Marinho. A pretendente: JULIANA FERREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão encarregada de produção, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/07/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Ferreira da Silva e de Marilda 
Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: ROBERTO GAMARANO, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/04/1969), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Gamarano e de Geralda Alves 
Gamarano. A pretendente: MARIA APARECIDA MONTEIRO DE SOUZA, de nacionalida-
de brasileira, profissão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, nascida em Poção - PE, 
no dia (10/10/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Valdomiro Ferreira de Souza e de Sebastiana Monteiro de Souza.

O pretendente: DELFIM ALBERTO MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado / funcionário público municipal, estado civil divorciado, nascido em São Paulo 
- SP, no dia (31/05/1954), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Felicio Machado e de Mercedes Teixeira Machado. A pretendente: SUELY APARECIDA 
RICO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida 
em Ribeirão Pires - SP, no dia (19/05/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Cosmo Rico e de Elza Scomparim Rico.

O pretendente: ECIO REIMÃO CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de RH, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/07/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ecio Joaquim 
Correa e de Rejane Reimão. A pretendente: TATIANE RAMOS DE OLIVEIRA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de RH, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (27/12/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Bernardino da Silva Filho e de Givací 
Ramos de Oliveira Silva.

O pretendente: LEONARDO LOPES GARCEZ, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico eletrônico, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia (31/12/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo Gomes 
Garcez e de Roseli Lopes Garcez. A pretendente: NATHALIA FERREIRA ALVES, 
de nacionalidade brasileira, profissão supervisora de relacionamento financeiro, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/11/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelton Faustino Alves e de 
Rosimeyre Ferreira Alves.

O pretendente: FELIPE LEMOS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gestor de RH, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/06/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Fran-
cisco Teixeira e de Maria Eudamir Lemos Teixeira. A pretendente: ANA CAROLINA 
GUILHERME DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão analista comercial, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/06 /1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Eduardo de Lima e de 
Maria Neusi Guilherme.

O pretendente: WILTON RESSUTTI, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/03/1978), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de William Ressutti e de Carmen Silvia do 
Nascimento. A pretendente: JÉSSICA DO NASCIMENTO MIRANDA, de nacionalidade 
brasileira, profissão manicure, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(14/01/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edilson 
de Castro Miranda e de Maria Betania Pereira do Nascimento.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em Bragança Paulista - SP, no dia (06/03/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geiso de Souza Lima 
e de Deusenice Pereira de Queiroz Lima. A pretendente: ANNE CRISTINE GRACIANO 
FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil 
solteira, nascida em Japonvar - MG, no dia (04/08/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rogério Ferreira dos Santos e de Marli Graciano 
da Silva.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO LIMBERTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão funcionário público estadual aposentado, estado civil divorciado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (25/10/1956), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Mário Limberto e de Maria de Lourdes Limberto. A pretendente: 
VERA DARCI DE BIAZZI, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública 
estadual, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/05/1967), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Caetano de Biazzi 
e de Nair Antonioli de Biazzi.

O pretendente: ROGERIO PEREIRA NORTE, de nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (04/08/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Pereira Norte 
e de Suely Wittmann Norte. A pretendente: THAIS BULGARELLI, de nacionalidade 
brasileira, profissão pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(02/12/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto 
Bulgarelli e de Silvia Fatima dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO DUMAS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, esta do civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(12/07/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Barba do Nascimento e de Elci Dumas Neves Nascimento. A pretendente: TATIANA 
DE ALMEIDA SPESSOTTO, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/12/1977), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Spessotto e de Drucilla 
Maria de Almeida Spessotto.

O pretendente: KAUÊ PUGLIESI MARTINS, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia (21/09/ 1994), profissão militar, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cesar Zacharias Martins e de Monica Pugliesi Martins. 
A pretendente: LETÍCIA COLUCCI FOZ, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
no dia (16/02 / 1995), profissão advogada, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ernesto Francisco Foz Neto e de Andréia 
Carmen Colucci Foz.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Yaniv Chor (*)

Enum cenário como esse, sem 
precedentes, a conformidade, 
ou como se diz no mercado, o 

Compliance, não pode parar. Afinal, 
qual melhor resultado dessa disciplina 
senão a prevenção da materialização 
de riscos e mitigação dos seus efeitos? 
Uma pesquisa publicada em maio pela 
Society of Corporate Compliance and 
Ethics mostra dados bem interessan-
tes no que diz respeito à atuação e 
ao comportamento da área de Com-
pliance durante o período crítico da 
pandemia da Covid no mundo. 

No quesito do trabalho a distância 
- uma recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como me-
dida de prevenção da pandemia do 
Coronavírus, que foi adotada por 80% 
dos profissionais que responderam 

à pesquisa, apesar das mudanças 
(drásticas) na rotina, 56% alegaram 
que essa transição, do escritório físico 
ao home office, foi melhor do que o 
esperado. 

No entanto, esses profissionais 
também notaram um aumento de 36% 
nas demandas e questionamentos 
referentes às rotinas de Compliance 
após as mudanças e 77% perceberam 
um crescimento no risco de falhas 
dessa disciplina em suas organiza-
ções. Ou seja, as necessidades da 
área foram ampliadas, assim como seu 
potencial de erros nas organizações. 
Ademais, uma outra preocupação 
foi o orçamento, visto que 36% dos 
respondentes indicaram uma imi-
nente redução nos investimentos 
relacionados às práticas. 

O cenário é preocupante, pois o 
aumento de risco somado ao cres-

cimento dos questionamentos e 
acionamentos à área, tendo em vista 
uma diminuição no orçamento para 
monitoração e mitigação das conse-
quências, pode acarretar problemas 
às organizações, seja pela falta de 
controle sobre os riscos mais críti-
cos ou pelo aumento no tempo de 
resposta, resultando numa redução 
da credibilidade do programa de 
Compliance. 

Ciente destes fatores, não há dúvi-
da, o Compliance precisa se reinven-
tar, buscando eficiência. Um desses 
caminhos é o aumento da interação 
com as outras áreas da organização 
gerando uma melhoria nas questões 
operacionais e no controle entre as 
interfaces internas. Esta é uma linha 
que parece já estar em andamento, 
pois 47% dos profissionais enxergam 
uma melhora na colaboração da dis-

ciplina com a liderança da empresa 
durante o período de trabalho a 
distância. 

Se analisarmos pelas funções na 
organização, existe um incremento de 
de 36% na interação com as áreas de 
negócio. As áreas de suporte também 
tiveram um aumento interessante de 
contato com o Compliance, princi-
palmente no jurídico e na gestão de 
pessoas, apontando um crescimento 
de 37% e 43%, respectivamente. 

No entanto, há necessidade de 
garantir que as comunicações e as 
demandas que necessitem de in-
terfaces sejam realizadas de forma 
estruturada e eficiente, para não se 
perderem no dia a dia dos profissio-
nais. Portanto, é preciso que haja um 
controle das agendas das atividades, 
estejam elas sob a responsabilidade 
da área de Compliance ou nas de-

mais áreas da organização.
A busca de benchmarks e ferramen-

tas que garantam mais agilidade à 
gestão do Compliance torna-se funda-
mental para a eficiência da atividade. 
A digitalização do Compliance, por 
meio do uso de plataformas de gestão 
de indicadores para as atividades 
rotineiras e para as comunicações 
corporativas, é uma das formas de 
suprir essa demanda por agilidade e 
modernização da área. 

Portanto, o ensinamento da pan-
demia do Coronavírus neste quesito 
é: o Compliance não pode parar, mas 
precisa inovar, principalmente sob o 
ponto de vista da tecnologia. 

(*) - É diretor de Risco & Compliance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, auditoria 
interna, investigação, proteção e privacidade 

de dados.

Pandemia impacta a área de Compliance, que precisa se reinventar
Na trajetória das empresas, a pandemia do Coronavírus será apenas uma das muitas crises que passarão
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Redução de custos 
nem sempre é a 
melhor resposta 
diante da crise

Sustentabilidade 
se tornou um tema 
extremamente 
relevante no mundo 
corporativo há alguns 
anos

Mas quando falamos 
de B2B e da relação 
entre comprador e 

fornecedor, esse termo não 
se limita apenas às questões 
ambientais, mas também à 
longevidade. Ou seja, ao tipo 
de parceria estabelecida 
entre as partes e o quanto 
ela se mantém saudável ao 
longo do tempo.

Em um cenário igual ao 
que estamos vivendo hoje, 
de riscos, crise e instabili-
dade econômica, a conti-
nuidade no relacionamento 
é extremamente importante 
para enfrentar o momento 
delicado e não prejudicar 
nenhum lado da cadeia. 
Pensar nisso, antes de cor-
tar custos, por exemplo, 
é essencial para o período 
pós-pandemia.

É comum que a primeira 
coisa a se pensar diante 
de uma crise seja proteger 
a saúde financeira, mas 
reduzir gastos a qualquer 
custo pode não ser a melhor 
maneira de minimizar o 
risco – é necessário pensar 
no pós-crise. 

Por exemplo, será que 
vale a pena cortar o contrato 
e ameaçar a sobrevivência 
de um fornecedor que aten-
de sua empresa satisfatoria-
mente? Ou é melhor tentar 
uma negociação que seja 
boa para ambas as partes e 
fortaleça ainda mais o rela-
cionamento? Com certeza, 
a relação sairá fortalecida, 
quando a turbulência pas-
sar.

Quem souber ser criativo 
e criar uma rede de cola-
boração entre empresas e 
fornecedores, terá resul-
tados melhores. O mundo 
corporativo funciona como 
uma colmeia. Cada decisão 
de negócio que um empre-
sário toma afeta outras em-

presas – sejam elas clientes 
ou fornecedoras. 

É necessário agir em con-
junto, e não pensar só no 
curto prazo, dialogar com 
as companhias que fazem 
parte da mesma cadeia e 
tentar encontrar saídas 
que preservem a parceria 
e a confiança entre aliados 
estratégicos. 

Estamos passando por 
uma crise sem preceden-
tes, não existem respostas 
prontas. 

No entanto, depois de 
cinco meses de vivência 
nesse cenário, percebemos 
que as empresas que estão 
conseguindo se reinventar, 
reconfigurar processos e 
revisar recursos de maneira 
cuidadosa – entendendo, de 
fato, se a melhor estratégia 
tem realmente a ver com 
custo mais baixo – estão se 
fortalecendo. E esse pro-
cesso passa, também, pela 
capacidade de decidir não 
apenas cortar custos, de 
maneira aleatória. 

É necessário saber onde 
enxugar para não pôr em ris-
co a saúde e o futuro da em-
presa. Trocar de fornecedor 
levando em conta apenas o 
fato de pagar mais barato, 
sem considerar outros cri-
térios, pode comprometer 
a qualidade das entregas 
e a satisfação dos próprios 
clientes, por exemplo. 

Em linhas gerais, é ne-
cessário atuar na crise sem 
ignorar que ela vai passar 
– sim, vai passar! Em mui-
tos casos, as decisões mais 
assertivas levam em conta 
a importância de manter 
parceiros e continuar tra-
balhando com materiais 
e serviços de qualidade e 
personalizados para seu 
negócio. 

Assim, de fato, a empresa 
estará preparada para vol-
tar à produção normal no 
momento de retomada da 
economia. 

(*) - É eespecialista de gestão de 
fornecedores no Mercado Eletrônico;

(**) - É coordenadora do Centro de 
Excelência em Logística e Supply 

Chain da FGV EAESP.

Marcelo Pereira (*) e Priscila Miguel (**)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO 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: SÉRGIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão agente de 
proteção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/12/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elizeu Ferreira Santos e de Maria Aparecida da Silva 
Santos. A pretendente: VANESSA ESTEVAM DE SOUZA, estado civil solteira, profis-
são autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Magno Estevam de Souza e de Gertrudes 
Santos de Souza.

O pretendente: LUCAS MATOS DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão técnico 
em eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato de Santana e de Lucia Matos 
de Santana. A pretendente: ALINE SILVA ROSALINO, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Moises da Silva Rosalino e de Liliane José da Silva.

O pretendente: WILIAM VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Cezário da Silva Filho e de Marinalda Vieira de 
Souza. A pretendente: DÉBORA ROSANE REIS NOGUEIRA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em Barra, BA, no dia (31/01/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim de Souza Nogueira e de Rita de Cácia Souza Reis.

O pretendente: JHONNATA BARBOSA GONÇALVES, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Gonçalves e de Silvanice Barbosa Gonçalves. 
A pretendente: NATÁLIA SOUZA SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Itabuna, BA, no dia (01/11/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Gildásio dos Santos e de Maria do Socorro 
Simplicio de Souza.

O pretendente: CLEBER CLAUDIO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
fiscal, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/01/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Claudio da Silva e de Claudia Aparecida Mariano. 
A pretendente: TATIANE DE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Poá, SP, no dia (21/12/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aluisio Inácio da Silva e de Nilza Souza Silva.

O pretendente: JHESSY ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de André Paulo dos Santos e de Ana Lúcia Aparecida Araujo dos 
Santos. A pretendente: VALÉRIA PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/04/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos de Souza e de Maria Jose Pereira de Souza.

O pretendente: JOSÉ WALLISSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, 
profissão frentista, nascido em Arapiraca, AL, no dia (05/07/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Leonel de Albuquerque e de Guiomar Ferreira 
de Albuquerque. A pretendente: SOFIA BRITO MOREIRA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo Alves Moreira e de Deusa Brito Moreira.

O pretendente: ALEXANDRE ALVES VIANA, estado civil solteiro, profissão borracheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1970), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lourdes Alves Viana. A pretendente: ADRIANA OLIVEIRA DE 
CARVALHO, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP, no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (08/01/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Ribeiro de Carvalho e de 
Maria de Lurdes Oliveira de Carvalho.

O pretendente: GIDEÃO RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão caixa 
frentista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/12/1976), residente e domiciliado em 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP, filho de Vicente Gomes dos Santos e de Francisca 
Raimunda dos Santos. A pretendente: TEREZINHA SANTANA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão passadeira, nascida em Monte Santo, BA, no dia (15/06/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista do Nascimento 
e de Raimunda Maria de Santana.

O pretendente: FERNANDO SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão téc-
nico eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sinval Avelino de Andrade e de Maria Fatima de 
Jesus Andrade. A pretendente: DANIELA DE OLIVEIRA GONÇALVES, estado civil 
divorciada, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gildasio Gonçalves Bispo e de Maria 
Vani Francisca de Oliveira.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DE ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Lagoa do Ouro, PE, no dia (14/09/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Felix da Silva e de Maria das 
Neves de Araujo Silva. A pretendente: ALINE LIMA DE SANTANA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em Lagarto, SE, no dia (28/01/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Eutimio de Santana e de 
Maria José de Lima.

O pretendente: SIDNEY GOMES JÚNIOR, estado civil divorciado, profissão supervisor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sidney Gomes e de Lucidalva da Silva Gomes. A pretendente: 
LARISSA ANDRADE LIMA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Olin-
dina, BA, no dia (25/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Adelson Luiz de Lima e de Maria de Lourdes Andrade Lima.

O pretendente: KENNEDY CESAR PIMENTEL, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Pimentel e de Vilma Cassimiro Rosa Pimentel. A 
pretendente: ANA PAULA DE ARAUJO NERES, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdivino Soares Neres e de Maria Aparecida de Araujo Neres.

O pretendente: RENATO LUCIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão en-
genheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Juceli Silvio dos Santos e de Marileide Luciano 
dos Santos. A pretendente: FABIANA DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão 
engenheira civil, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/09/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Lima e de Maria de Fatima da Silva Lima.

O pretendente: WAGNER DA SILVA GONZAGA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Luiz de Oliveira e de Alexssandra 
da Silva Gonzaga. A pretendente: MICHELE MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adalgiso Souza dos Santos e de 
Elenice Silva de Medeiros.

O pretendente: ELISÂNGELO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador 
de transpallet, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Amaro da Silva e de Maria Helena 
Lima da Silva. A pretendente: LETICIA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Airton da Silva e de Elma 
Rosana Rodrigues da Silva.

O pretendente: ENDERSON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em Rio Largo, AL, no dia (11/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Eclair Ferreira dos Santos e de Edilza Maria da Silva. A 
pretendente: LAYANE GABRIELY DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão ope-
radora de call center, nascida em Maceió, AL, no dia (22/05/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dulciene da Conceição.

O pretendente: MIKAEL ROSA IDOMINEU, estado civil solteiro, profissão coordenador 
de treinamento, nascido em Juazeiro, BA, no dia (28/02/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Idomineu Neto e de Marleide Rosa Idomi-
neu. A pretendente: ROBERTA VARANDAS FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto de Freitas Ferreira e de Maria de Lourdes 
Resende Varandas.

O pretendente: MATEUS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido 
em Encruzilhada, BA, no dia (09/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jurandir Almeida Santos e de Marileuza Santos Souza. A pretendente: 
KARINA DOS SANTOS TIBURCIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Tiburcio e de Dilza dos Santos Tiburcio.

O pretendente: DARIO MACHADO, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (04/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Daniel Machado e de Virginia Franco Machado. A pretendente: EVELYN 
MARCELA TENCATI GABRIEL, estado civil solteira, profissão agente de controle ope-
racional, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Silva Gabriel e de Marcia Aparecida Tencati.

O pretendente: DANIEL ALVES COSTADELLI, estado civil solteiro, profissão fiscal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Costadelli e de Natalia Alves dos Santos Cos-
tadelli. A pretendente: STEFANIE KAROLINY SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Suzano, SP, no dia (14/02/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Ferreira da Silva e de Fatima Aparecida 
Ferreira da Silva.

O pretendente: DOUGLAS OLIVEIRA DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor interno, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Cesar de Castro e de Izilda Alves 
de Oliveira Castro. A pretendente: LUIZA SANTOS BARROS, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arinelson Antonio Barros e de 
Vanderlandia Maria dos Santos Barros.

O pretendente: FELIPE DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcelo Fernandes de Sousa e de Edcleide Angela da Silva. A 
pretendente: DEBORA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/2002), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Andrade dos Santos e de Maria Patricia das 
Neves Marcelino.

O pretendente: HERNANDES VIEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/11/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Maria de Fatima Vieira. A pretendente: SANDRA PAULA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto da Silva e 
de Regina da Silva.

O pretendente: PAULO CANDIDO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1961), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Candido de Almeida e de Terezinha de Brito Almeida. 
A pretendente: ANDRÉIA PEDROSO, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/11/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Espada Pedroso e de Vicentina dos Santos Pedroso.

O pretendente: DANILO MARQUES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão faxineiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Zelindo de Oliveira e de Marli Aparecida Marques. A pretenden-
te: INACIA DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
Ouricuri, Ouricuri, PE, no dia (13/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio José dos Santos e de Maria do Socorro Dias dos Santos.

O pretendente: MARCIO ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/05/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lazaro Almeida Santos e de Teresa Cubas Santos. A pretendente: 
GISLENE DA SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/10/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Dilson da Silva e de Maria Magnolia da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profis-
são operador de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Henrique de Souza e de Andreia 
de Carvalho Souza. A pretendente: ANDRESSA RUPEREZ MARTINEZ PAULAUSKAS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de processos de coordenação, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Flavio da Silva Paulauskas e de Valeria Ruperez Martinez Paulauskas.

O pretendente: JUAN PATRICK VIEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão jogador 
de futebol, nascido em Suzano, SP, no dia (02/07/1997), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Nielson Ribeiro e de Denise Fernandes Vieira. A pretendente: 
BRUNA DE ABREU CORREIA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Clailton Rodrigues Correia e de Ana Lucia de Abreu Barthos.

O pretendente: FABIANO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de produção, nascido em Iepê, SP, no dia (15/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Otacílio José da Silva e de Édna Maria Gomes da Silva. A 
pretendente: JAQUELINE MARIA PEDRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edvaldo Luiz Pedro e de Katia Maria dos Santos.

O pretendente: MILTON ROBERTO FRAGA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (21/08/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Moises Vieira Fraga e de Maria Jose de Jesus. A pretendente: CLAUDIA 
MARIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (05/07/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Justino dos Santos e de Naisa Batista da Silva Santos.

O pretendente: ISAQUE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Salvador, BA, no dia (20/07/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Santana dos Santos e de Maria Irene da 
Conceição dos Santos. A pretendente: MARLENE LUCIA AUGUSTO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1971), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Lucia Augusto.

O pretendente: DANIEL ELIDIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1975), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Odair de Oliveira e de Aparecida Elidio de 
Oliveira. A pretendente: ERIKA CAMARGO PINHEIRO, estado civil solteira, profissão 
aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Camargo Pinheiro e de Sandra Aparecida 
Marques Camargo Pinheiro.

O pretendente: ELIAS ALVES FERREIRA, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em Quatinguá, PR, no dia (21/06/1950), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lazaro Alves Ferreira e de Helena Belo Ferreira. A pretendente: 
MARIA HELENA DE FARIA MERIQUE, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/01/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jose Francisco de Faria e de Cecilia Marques de Faria.

O pretendente: DENIZAR GUEDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão se-
gurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio da Cruz Leite dos Santos e de Elza Guedes de 
Oliveira Araujo. A pretendente: DEBORA GOMES SILVA, estado civil viúva, profissão 
assistente social, nascida em Palmares, PE, no dia (02/08/1975), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Manoel da Silva e de Theresinha Rosa 
Gomes da Silva.

O pretendente: RICARDO APARECIDO CAMARGO SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1977), residente e domi-
ciliado em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Florisvaldo Leite Santos e de Izilda de 
Camargo Sampaio Santos. A pretendente: LUCIANA FONSECA DA SILVA PRADO, 
estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Iguaí, BA, no dia (02/09/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlito Soares Prado e de 
Lauriete Fonseca da Silva.

O pretendente: WASHINGTON DA SILVA AMORIM, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo Braga de Amorim e de Celsa Maria da Silva 
Amorim. A pretendente: BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues de Oliveira e de Jovelina Pereira 
Ramos de Oliveira.

O pretendente: FABRICIO SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Silva dos Santos e de Maria Rita da Silva Santos. 
A pretendente: VIVIANE SOARES GUIMARÃES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Guimarães e de Zilda Soares Carneiro Guimarães.

O pretendente: RICARDO DE FREITAS LIMA, estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Natalicio Pereira Lima e de Maria Aparecida de Freitas 
Lima. A pretendente: DÉBORA MIRANDA, estado civil solteira, profissão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Miranda.

O pretendente: MICHAEL DOUGLAS SAMPAIO DA COSTA, estado civil solteiro, 
profissão ourives, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/03/1995), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marivaldo Brito da Costa e de Joanina 
Pereira Sampaio. A pretendente: CRISTIANE DA SILVA SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão balconista, nascida em Petrolina, PE, no dia (05/12/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Luiz dos Santos e de Maria 
de Lourdes da Silva Santos.

O pretendente: ÉRICK MARTINS, estado civil solteiro, profissão montador, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia seis de (06/10/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Martins e de Dioneide de Souza Martins. A 
pretendente: TALITA LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Batista da Silva e 
de Lusinete Lopes Batista.

O pretendente: RICARDO DANTAS AURELIANO, estado civil solteiro, profissão 
representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Aureliano Sobrinho e de 
Maria de Fatima Elias Dantas. A pretendente: PATRICIA SOUZA ROCHA, estado 
civil divorciada, profissão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nuno Silveira Rocha 
e de Geny Souza Rocha.

O pretendente: AGNELO FERREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agnelo Ferreira e de Elisete de Freitas Ferreira. A pretendente: 
RIVONEIDE MARIA SALUSTIANO CAVALCANTI, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em Suzano, SP, no dia (13/03/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Amaro Salustiano e de Risoneide Maria Salustiano 
Cavalcanti.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE DA SILVA QUEIROGA, estado civil solteiro, profissão 
colador de colchão, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (25/06/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Aparecido Queiroga e de 
Regina Celia da Silva. A pretendente: ALINE FERREIRA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcone Ferreira da Silva e de Maria Conceição 
Ferreira do Nascimento Silva.

O pretendente: VITOR RODRIGO FELIX ALVES, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Christian Diniz Alves e de Kelly Cristina Felix 
Alves. A pretendente: QUEZIA SILVA MEIRELES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Moreira Meireles e de 
Elisa Maria da Silva Meireles.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: NATANAEL DE MELO FLÔR, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Nova Russas - CE, no dia (27/09/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo- SP, filho de Antônio Luiz Flôr e de Maria do Socorro de Melo 
Flôr. A pretendente: VANESSA RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteira, profissão 
técnica farmácia, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/12/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fabio Santana de Jesus e de 
Denildes Rodrigues da Silva.

O pretendente: DANIEL FERREIRA BARROS, estado civil solteiro, profissão operador de 
corte vinco, nascido em Quebrangulo - AL, no dia (02/02/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leonildo Brito Barros e de Maria José Ferreira 
da Silva. A pretendente: MARIA CEZILENE SOARES, estado civil solteira, profissão 
diarista, nascida em Pau dos Ferros - RN, no dia (28/01/1977), residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, filha de José Soares Leite e de Antonia Alves Gomes dos Santos. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente 
e domiciliada.

O pretendente: EDSON FELIPE DE RESENDE, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (13/01/1976), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Getulio Felipe de Resende e de 
Maria das Graças Resende. A pretendente: NILZA MACEDO, estado civil divorciada, pro-
fissão aposentada, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (10/06/1964), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Anselmo Macedo e de 
Alaide Ferreira de Souza Macedo.

O pretendente: MARCELO LUIS SERILLO,estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (27/02/1969), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Serillo Pallares e de Carmem Leoncio 
Pallares. A pretendente: DEOSINA CORALI DA CRUZ, estado civil divorciada, profis-
são funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/09/1950), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cesario Corali da Cruz e de 
Laura Maria da Conceição.

O pretendente: DANNYLO ROMERO FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Caruaru - PE (Registrado no Município de São Joaquim do Monte 
- PE), no dia (29/06/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Inaldo Ferreira de Lima e de Maria José de Lima. A pretendente: EMANUELA 
SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em Recife - PE, 
no dia (07/06/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel Barbosa de Souza e de Maria Eunice dos Santos Silva.

O pretendente: KLEBER SAMUEL DE SOUZA LIMA, estado civil divorciado, profissão 
eletricista, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (27/03/1977), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Samuel de Souza Lima e de Orelinda 
Silva de Lima. A pretendente: CREUSA TOMASIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão professora, nascida em Ponte Nova - MG, no dia (22/09/1967), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Vicente de Oliveira e de 
Judite Olinda de Oliveira. Es
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