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Atestados do 
empregado doméstico: 
responsabilidade da 
previdência social ou 
do empregador?

Por Eduardo Moisés
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A transformação digital é uma realidade que cresce exponencialmente, 
impacta diretamente os negócios e a relação com os clientes. Apesar disso, 
muitas empresas não se adequaram a esse novo modelo e vão sofrer drás-
ticas consequências se não acelerarem o processo de transição. Pensando 
nessa situação e com o objetivo de oferecer um serviço de qualidade, por 
um preço acessível e que gere comodidade para os empresários, a NTW 
Contabilidade e Gestão Empresarial, maior rede de escritórios contábeis 
do Brasil, está lançando a NTW Digital.   

Novo formato de contabilidade online

Qual é o impacto da COVID-19 na confiança empresarial? E quais são 
as estratégias de recuperação que as empresas estão priorizando em 
resposta à pandemia? Durante o mês de julho, a Robert Half, empresa 
de recrutamento especializado, entrevistou mais de 1.500 executivos 
para compreender como eles estão reagindo a esse período sem 
precedentes de mudanças econômicas. O impacto da COVID-19 nos 
negócios está longe de ser uniforme - Enquanto 42% dos entrevistados 
indicaram que a COVID-19 impactou negativamente a confiança nos 
negócios, 25% sentem que a pandemia está gerando um efeito positivo 
e 33% não enxergam impacto algum.   

Prioridades de recuperação

A TV que conhecemos, também chamada de linear, está se transformando. 
O formato tradicional é transmitido no modelo broadcasting, um sinal que 
é enviado por antenas, cabos e satélites pra todo mundo ao mesmo tempo. 
Desta forma, as emissoras monetizam tanto com anúncios publicitários - 
na TV com sinal aberto - como também com assinaturas, no Pay TV. Com 
o advento da internet de alta velocidade, criou-se uma nova modalidade 
para se transmitir vídeo: O OTT (Over the top), tecnologia para distribuir 
conteúdos pela internet em que é possível difundir um sinal único, chamado 
de streaming, para cada pessoa nos dispositivos conectados.   

A TV morreu? Não, ela está evoluindo
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Negócios em Pauta

Capacitação de Empreendedores 
Estão abertas as inscrições para o programa Gerdau 

Transforma. O curso objetiva capacitar cerca de 600 novos 
empreendedores na cidade de São Paulo por meio de uma 
formação gratuita e online. A partir da metodologia By Ne-
cessity®, a capacitação apoia jovens e pequenos empreen-
dedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio 
do empoderamento e fortalecimento individual. Ensina as 
bases para começar uma empresa, como abertura de CNPJ, 
definição do público-alvo, noções de lucro, investimento e 
fluxo de caixa. Ao todo, são 10 etapas de ensino para que 
o aluno finalize o curso com o plano do futuro negócio nas 
mãos. Saiba mais em: (www.gerdautransforma.com.br).  

  Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Super Bots Experience

@A Altitude Software, fornecedora global de soluções de 
gerenciamento para melhorar a experiência do cliente, 

estará presente na sexta edição do Super Bots Experience 
(primeira totalmente online), um dos seminários mais im-
portantes do país sobre negócios e tendências do mercado 
de chatbots e inteligência artificial. Vanessa Tiba, Country 
Manager da Atitude Software Brasil,  irá discutir a expansão 
do mercado brasileiro de bots e demonstrará como o uso de 
plataformas self-service tem ajudado a democratizar cada 
vez mais essas ferramentas. O painel com a participação da 
executiva acontece no dia 16/09, às 15h. Promovido pelo 
Mobile Time, o evento acontecerá entre os dias 16 e 18 de 
setembro (https://botsexperience.com.br/).   Leia a co-
luna  completa na página 2

AI/Altitude Software

A robotização é um dos pilares 
mais inovadores e polêmicos da 
Indústria 4.0 e consiste no processo 
de automatização de tarefas 
repetitivas, substituindo pessoas 
por robôs. Apesar de existirem 
debates sobre o impacto social 
gerado por este processo, são 
irrevogáveis os benefícios providos 
pela utilização desta tecnologia

Em destaque o aumento da produtivida-
de, da precisão e da acurácia da tarefa, 

diminuindo drasticamente o impacto de ab-
senteísmo na produção e, principalmente, 
a retirada de pessoas de áreas perigosas 
e insalubres. Nos parques fabris atuais, a 
maior parte dos robôs industriais limitam-
-se a braços articulados com ferramentas 
específicas em sua ponta - garras, soldas, 
aplicador de cola e medidores - com contro-
le de movimento espacial tridimensional. 

Nos últimos anos, com a avanço tecno-
lógico, chegaram os robôs colaborativos, 
que permitem o compartilhamento de um 
mesmo ambiente com pessoas. O segundo 
tipo mais utilizado de robôs industriais são 
os veículos autoguiados, os famosos AGVs 
(Automated Guided Vehicle), que se deslo-
cam entre pontos pré-programados de forma 
autônoma, utilizando visão computacional, 
lasers, ondas de rádio, ímãs ou seguindo 
linhas ou fios marcados no chão da fábrica. 

Mas nem só de hardware são feitos os 
robôs. Uma modalidade de robôs que está 
ganhando cada vez mais uso são os RPAs 
(Robotic Process Automation). Tratam-se 
de softwares contendo rotinas automáticas 
para executar tarefas repetitivas anterior-
mente executadas por usuários de softwares. 
Eles contemplam desde repetições de fluxo 
de trabalho, como as macros em planilhas 
eletrônicas, até sistemas de BI (Business 
Intelligence) utilizando Inteligência Artificial 
para tomadas de decisões automáticas. 

Porém, dentre tantos tipos de robôs, qual 
é o melhor? Qual devo escolher? A resposta 

Robotização: do conceito à prática 

é bem simples: depende. O foco sempre 
precisa estar na solução de uma demanda, 
sendo a tecnologia um mero viabilizador ou 
facilitador. Para cada demanda, um tipo de 
robô ou combinação de tipos é recomen-
dada e, geralmente, eles são apenas parte 
da solução completa. 

Existem várias tecnologias com níveis 
crescentes de complexidade, incluindo 
chatbots, preenchimento de campos com 
OCR (Optical Character Reader), entre 
outros. Tomando como exemplo um colabo-
rador que precisa transitar em corredores 
estreitos entre bobinas metálicas com 
temperaturas acima de 300 ºC para realizar 
medições de temperatura, vamos pensar 
em quais soluções podemos desenvolver 
para melhorar este cenário. 

Primeiramente, imaginamos o descon-
forto ergonômico pelo espaço confinado 
e pelo peso extra e calor gerados pela 
utilização de EPIs de proteção térmica, 
além da exposição a riscos de contato com 
as bobinas e à queda de cargas suspensas 
por pontes rolantes. Uma solução para este 
processo de tamanha periculosidade seria 
a construção de AGVs (Automatic guided 
Vehicle) transitando entre as bobinas. 
Cada AGV possui termopares para realizar 
a medição de temperatura das bobinas. 

O sequenciamento de bobinas tem a tem-
peratura medida pelo Sistema de Gerencia-
mento de Vãos de Bobinas e é enviado até os 
AGVs via Wi-Fi, que também é utilizada para 

enviar as medições realizadas pelos AGVs 
ao Sistema de Gerenciamento de Vãos de 
Bobinas em tempo real. Resumindo, cria-
-se uma solução simples mesclando três 
pilares da Indústria 4.0: Robótica, Internet 
das Coisas (IoT) e integração de sistemas. 

Como o foco principal desta atividade é a 
segurança, a solução possibilita a retirada 
do colaborador desta condição periculosa 
e permite seu realocamento em outros 
processos. Outra vantagem na automa-
tização é que, com um quadro maior de 
operadores, o revezamento entre eles fica 
maior, diminuindo a fadiga e aumentando 
a produtividade e satisfação do grupo. 

Adicionalmente, os erros de medição 
da temperatura das bobinas podem dimi-
nuir em 20% e o tempo das medições em 
80%, além de aumentar a confiabilidade 
dos dados. A utilização de robótica pode 
solucionar inúmeras demandas de forma 
satisfatória, aumentando o valor agregado 
da solução quando integrada às demais 
tecnologias. 

O importante é desenhar um projeto 
que, de fato, entenda as necessidades dos 
processos que precisam ser melhorados. A 
partir daí, a tecnologia é um passo inevi-
tável, que deve ser bem coordenado para 
ser acertado! 

(Fonte: Robert Braga é gerente comercial de Metal 
& Mining da Engineering, companhia global de TI e 

Consultoria especializada em Transformação Digital 
- www.engdb.com.br).

EVOLuçãO

COMO MANTER uMA 
ADMINISTRAçãO 
INTELIgENTE NA 

INFRAESTRuTuRA DE 
 TELECOMuNICAçõES

    Leia na página 6
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Refugiados veneluezanos
O Conare publicou despacho formali-

zando o reconhecimento da condição de 
refugiado de mais 7.786 venezuelanos que 
já vivem no Brasil. Como os processos são 
confidenciais, o comitê não divulga os 
nomes ou outros detalhes que permitam 
a identificação das pessoas cujos pedidos 
são acolhidos ou indeferidos. No Brasil, 
qualquer pessoa que solicite o refúgio é 
autorizada a permanecer no país até a 
decisão final sobre o pedido. Uma vez 
reconhecido seu status, tem autorização 
de residência por prazo indeterminado e 
pode requerer sua naturalização.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-manter-uma-administracao-inteligente-na-infraestrutura-de-telecomunicacoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/atestados-do-empregado-domestico-responsabilidade-da-previdencia-social-ou-do-empregador/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-confianca-nos-negocios-e-as-prioridades-de-recuperacao-pos-pandemia-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/rede-de-escritorios-contabeis-anuncia-novo-formato-de-contabilidade-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-tv-morreu-nao-ela-esta-evoluindo/
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OpiniãO
Reinvente, adapte, 
transforme. A velha 

maneira de fazer negócios 
não tem mais lugar

O mundo está 
passando por uma 
transformação intensa 
neste ano. 

Alguns departamen-
tos de empresas 
marcados por gran-

des interações presenciais 
como o de vendas, por 
exemplo, precisaram de 
uma brusca adaptação 
para manter, na medida do 
possível, seus resultados 
de forma satisfatória. Para 
mitigar os efeitos da crise 
causada pelo novo Corona-
vírus, algumas ações foram 
rapidamente incorporadas 
no dia a dia dos times de 
venda, logística, operações 
e marketing. 

Os novos focos: bios-
segurança, atendimento 
remoto, gerenciamento de 
custos de vendas, análises 
mais profundas de riscos, 
ampliação e unificação de 
centrais de atendimento, 
lançamento de vendas 
online, adoção de visitas 
virtuais e novos indicadores 
de previsão de mercado. 
Isso sem falar na adaptação 
física de pontos de vendas.

A pandemia atrasou al-
guns planos e lançamentos, 
mas a adaptação ágil ao 
novo cenário para aten-
der clientes, parceiros e 
fornecedores, com todo o 
cuidado, pode abrir novos 
mercados mesmo nesse 
cenário. Nos demos conta, 
nesses meses, que para 
determinadas práticas o 
cliente não precisa mais ir a 
uma loja física para adquirir 
um produto. 

Se as empresas adotarem 
uma nova estratégia de 
conceito ao ampliar, por 
exemplo, seus pontos de 
logística e de distribuição e 
estabelecer maior agilidade 
e excelência em entregas, 
os clientes transitarão de 
forma mais suave pelas 
mudanças, seja em seus 
hábitos de consumo ou na 
forma como se relacionam 
com seus fornecedores.

Descobrimos que o céu 
é o limite para transfor-
mações e talvez não seja 
necessário algo externo 
para motivá-las quando 
se tem uma boa base de 
análise e tendências. Já 
vivíamos o digital em nossas 
vidas e para quem ainda 
não está convencido das 
circunstâncias globais: o 
futuro é digital, mesmo nos 
setores mais tradicionais. A 
velha maneira de se fazer 
negócios não tem mais o 
seu lugar.

Na odontologia, a trans-
formação digital e os in-
vestimentos em tecnologia 
também marcam esse novo 
momento. O dentista, que 
deve adaptar o consultório 
para oferecer segurança 
aos profissionais e pacien-
tes durante o atendimento 
à saúde clínica e odontoló-
gica, se reinventou ao ado-
tar a teleodontologia como 
uma aliada no atendimento. 

Com o uso de softwares 

e aplicativos, etapas como 
a triagem, preparação do 
caso e acompanhamento 
são muito bem realizadas 
com conversa telefônica 
para descrição do caso e 
indicação de intervenção. 
Durante a consulta pre-
sencial, o dentista ainda 
consegue usar escâneres, 
softwares de imagens, im-
pressoras e fresadoras para 
tornar o tratamento mais 
veloz e evitar o envolvimen-
to de outros profissionais 
em seu consultório.

Outro movimento perce-
bido no setor foi a adapta-
ção de conceito em lojas, 
mostruários e equipes de 
consultores. Marcas do 
ramo da saúde estão se 
adaptando para oferecer 
mais experiências em seus 
pontos de venda, para que 
nos momentos em que 
ainda é essencial o contato 
presencial isso ocorra mais 
próximo do "inesquecível". 
São espaços completamen-
te focados em fortalecimen-
to de marca, com o cliente 
no centro de tudo. 

Recursos sensoriais e 
visuais, produtos "sob me-
dida" e que representam a 
necessidade particular do 
público, adoção de gadgets 
e grande conectividade são 
os componentes da fórmula 
da experiência vivenciada 
em alto nível no momento 
da compra. Como o cliente 
percebe e se relaciona com 
as marcas será tão ou mais 
importante que os próprios 
produtos ofertados.

Colaboradores e equipes 
de vendas se transforma-
ram e atenderam ao cha-
mado do novo momento, 
mas também mudaram suas 
visões a respeito do que 
é trabalhar em conjunto. 
As metas mais agressivas 
foram remanejadas, ou 
deixadas de lado, para 
que o olhar se voltasse ao 
coletivo: todos trabalham 
para um, e um para todos. 
Mesmo com um cenário 
incerto, a pandemia terá 
um fim. 

Muitas empresas poderão 
desaparecer e diversos 
setores terão uma recu-
peração lenta. Frente às 
diversas previsões pes-
simistas, a união se fez 
essencial. O trabalho em 
equipe com eficiência, a 
criação de metas de curto 
e médio prazos e o olhar 
para o digital fazem com 
que a motivação seja mais 
possível, com um passo de 
cada vez, representando 
segurança para colabora-
dores e clientes.

Estamos em uma fase de 
transformação e já notamos 
que a vida que tínhamos até 
fevereiro não existirá mais. 
Despertar para o novo é o 
único caminho para manter 
a inspiração para os desa-
fios e oportunidades que 
já estão batendo na nossa 
porta.

 
(*) - É CEO da Neodent e EVP do 

Grupo Straumann da América Latina.

Matthias Schupp (*)
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Ferramenta digital DataSebrae Biogás

@O Sebrae, em parceria com o projeto GEF Biogás Brasil – lidera-
do pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e 

implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento Industrial (UNIDO) –, desenvolveu uma ferramenta inovadora 
para a difusão de informações sobre a produção de biogás no Brasil. 
O DataSebrae Biogás é uma plataforma digital gratuita que reúne a 
localização geográfica de plantas de biogás no país, dados sobre o 
potencial de produção, uma biblioteca digital com estudos técnicos 
e toda a legislação referente ao setor, e ferramentas que auxiliam no 
planejamento de projetos de biogás. O DataSebrae Biogás será lançado 
através de um webinar ao vivo e gratuito, que será transmitido dia 15/09 
às 16h30 para o público através do canal do projeto GEF Biogás Brasil 
no Youtube: www.youtube.com/gefbiogasbrasil.

Plataforma de ponta a ponta para o 
Compliance fiscal no SAP NOW

@A Sovos, líder global em tecnologia para tratamento fiscal, 
desenhou um plano estruturado de crescimento para o Brasil, 

país que abriga hoje um dos maiores centros de P&D da empresa 
globalmente. Com a recente aquisição da Taxweb, a empresa pas-

sou a ser a única de tecnologia no mundo a oferecer uma solução 
completa para manter a conformidade fiscal ponta a ponta: o Sovos 
360 Taxview. A plataforma se destaca por ser a única no Brasil que 
abarca e integrar três grandes processos em um único software: 
Inteligência fiscal, Operação e Compliance. A novidade será apre-
sentada no fórum SAP NOW, que este ano será 100% online em 
virtude da pandemia. As apresentações estarão disponíveis até 
sexta-feira (18).

Altitude e Lynker firmam parceria

@A Altitude Software, fornecedora global de soluções de gerencia-
mento para melhorar a experiência omnicanal de atendimento, 

firmou uma parceria com a Lynker, empresa que oferece experiência 
completa em comunicação unificada e colaborativa, com o objetivo de 
entregar soluções extremamente personalizadas para seus clientes. A 
Lynker nasceu há dois meses como uma spin-off da Resolutte, empresa 
de integração de soluções, com o objetivo de atuar diretamente na 
necessidade dos clientes ao oferecer insights para suas operações, 
desenho de processos, análise e implementação de tecnologias. A 
empresa veio mostrar que existe uma nova e melhor experiência em 
comunicação, que conecta empresas na jornada de transformação 
digital (https://www.altitude.com/).

ricardosouza@netjen.com.br

Como cobrar por um publipost? 
Referência no empresariamento 

artístico no Brasil

Priscila Jaffé (*)

Inspirada por sua avó, que foi empre-
sária de artistas da música clássica, 
Priscila Jaffé, CEO da Jaffé Produ-

ções, se torna atualmente referência 
no empresariamento artístico no Brasil, 
trabalhando tanto com influenciado-
res digitais quanto com marcas que 
buscam presença no mercado digital. 
Ela iniciou a carreira em 2015, com a 
influencer Marina Ferrari - que hoje 
possui 3,2 milhões de seguidores - e 
agora já carrega em seu portfólio outros 
grandes nomes como Gabriella Lenzi, 
Leydi Paranhos, Carla Prata, Monick 
Camargo e Nathalia Lucena.

Atualmente, uma das maiores dúvidas 
dos influenciadores é justamente como 
dosar o que seria correto na hora de 
precificar o trabalho. A referência ao 
número de seguidores que sempre foi 
supervalorizado, hoje entra em declínio 
em detrimento ao engajamento. Encon-
trar o equilíbrio entre esses números 
se torna cada vez mais difícil. Por isso, 
a empresária reuniu um pouco da sua 
experiência e deu dicas para quem 
precisa impor cifrões à própria imagem.

	 •	Pesquisa	de	campo:	Em primeiro 
lugar, Priscila destaca a impor-
tância de conhecer a sua área de 
atuação. Saber quem são os nomes 
em evidência e quanto eles cobram 
por um publipost é essencial para 
não fugir à realidade. “Verificamos 
seguidores, engajamento e valor 
de imagem da pessoa. Às vezes o 
influenciador nem tem um super 
engajamento, mas possui uma ima-
gem muito forte. Tudo isso precisa 
ser analisado para entender a forma 
que um trabalho foi precificado”, 
afirma.

	 •	Seguidores	 x	 engajamento:	 A 
conta mais complexa mas a mais 
necessária para formar uma base de 
preço. A empresária destaca: “hoje 
já existem marcas que olham mais 
para o engajamento, mas eu prefiro 
continuar medindo um pouco de 
cada coisa, pois no fim das contas é o 
que vale. Quem tem muitos seguido-
res comprados, deixa nítida a falta 

	 •	Uma	 vez	 “grátis”…:	 Sempre 
grátis. “É o que eu sempre digo: 
não gosto de permuta porque as 
marcas conversam entre si. Se 
você trabalhou por permuta com 
uma marca, vai ter dificuldade em 
negociar valores com outra. Algu-
mas valem a pena por questões de 
engajamento para quem está no 
início, mas tem que ser feito com 
muito cuidado” alerta Priscila.

	 •	O	mesmo	vale	para	stories,	pois	
também são parte do trabalho. 
“Um story gratuito agradecendo 
a recebidos pode ser feito, desde 
que não seja diariamente. Mas se 
por exemplo, alguém fechar uma 
sequência de três stories e você 
fizer cinco, vai estar agradando o seu 
cliente e fazendo o seu trabalho da 
melhor forma possível. É algo bem 
diferente de fazer algo de graça. No-
vamente, o “grátis” deve ser muito 
bem pensado para não virar uma 
bola de neve e todo mundo querer 
o seu trabalho de graça sempre.”

	 •	Demais	plataformas: De acordo 
com pesquisas, hoje o Instagram é 
a rede social com maior tempo de 
engajamento. De acordo com Pris-
cila, a não ser que o influencer seja 
muito grande em outras plataformas 
ou atinja a um público totalmente 
diferente, a divulgação no Instagram 
vem em primeiro lugar e o restante 
é fechado em combos junto ao valor 
da rede de fotos e vídeos.

	 •	Valor	 pessoal:	 Acima de tudo, 
de acordo com a empresária, o in-
fluenciador precisa estar ciente do 
seu valor e que este é um trabalho 
como qualquer outro. “Ninguém vai 
ao mercado e pega um sabão em pó 
de graça porque quer. O mercado 
não vai te dar de presente para você 
talvez comprar da próxima vez. 
Se o cliente quiser, ele compra, se 
gostar, compra novamente, se não 
gostar, não compra mais. Valorizar 
o seu trabalho é essencial! E você 
só vai valorizá-lo ante ao mercado 
quando precificá-lo”, finaliza.

CEO da Jaffé Produções e ponte entre influenciadores digitais como Marina Ferrari e Nathalia Lucena 
e grandes marcas, empresária afirma que para precificar o trabalho de um influenciador é necessário 
experiência, know-how e principalmente intuição
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de engajamento e acaba deixando 
o cliente insatisfeito. Mas quem 
apresenta muito engajamento sem 
um número de seguidores coerente, 
acaba passando insegurança”. E aí 
se encontra a importância em ba-
lancear a ascendência do influencer 
no ramo. “É necessário fazer uma 
balança para depois pensar em subir 
o preço”, conclui.

	 •	Influencer	 de	 negócios:	 O seu 
preço nunca deve ser o final. “Eu 
sempre oriento a começar com o va-
lor um pouco acima para haver uma 
margem de negociação”, diz Prisci-
la. A negociação também depende 
do quanto o influenciador quer 
aquela marca. “Tem que balancear 
se a marca te traz um embasamento 
como influenciador para saber até 
quando vale ser flexível. E claro, 
se você quer muito aquela marca 
e precisa cobrar menos por isso, 
cobre menos. Mas sempre mostre o 
seu valor. Aqui tem que ter feeling 
para negociar”.

A Saque e Pague, plataforma que facilita e 
democratiza o acesso a soluções financeiras 
por meio da tecnologia, usa sua expertise no 
varejo e desenvolve uma solução pioneira, 
que apoiará a transformação do mercado 
varejista, lançando o Mini ATM. A novidade 
permitirá às pessoas realizarem saques em 
dinheiro e terem acesso a outros tipos de 
serviços financeiros no varejo, como micro-
crédito e abertura de contas. É a mesma 

Solução oferece à população serviços financeiros de maneira simplificada
canal será remunerada. Sabemos que é uma 
dor do varejo encontrar novas maneiras de 
gerar receita e assim conseguimos contribuir 
de maneira descomplicada para resolver esse 
problema.” A iniciativa também representa 
redução de custos, atratividade para novos 
clientes e incremento de eficiência opera-
cional, por meio da tecnologia e expertise 
da empresa, já conhecidas e consolidadas 
nesse mercado. 

garantia de segurança dos terminais de autoa-
tendimento tradicionais da empresa, de forma 
simplificada para o dia a dia da população.

Para varejistas, o diferencial é a possibilidade 
de geração de receita por meio do novo serviço. 
Givanildo Luz, CEO da Saque e Pague, explica 
que diferentemente do que é praticado atual-
mente no mercado, que cobra dos varejistas, o 
objetivo é remunerá-los por utilizarem o Mini 
ATM. “Cada transação realizada por meio desse 
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homenagem ao seu principal financiador, parte dela ficou conhecida 
como a “Ponte do Imperador”. Daí, a  Destilaria H. Weber decidiu lan-
çar uma cachaça de graduação alcoólica mais elevada: a Rota 48, que, 
não por coincidência, possui 48% de álcool. A bebida será vendida em 
duas versões: prata, com teor alcoólico de 48%, apenas armazenada 
em tanques de inox, não envelhecida; e ouro, armazenada em barricas 
de amburana por seis meses e com teor alcoólico de 40%. As garrafas 
possuem 1 litro e serão vendidas pelo preço sugerido de R$65,00. Saiba 
mais em: (www.weberhaus.com.br).  

E - Frango Orgânico
A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, inicia 
a comercialização da nova linha Sadia Orgânico nos hipermercados 
do Carrefour Pamplona e Pinheiros, em São Paulo. A novidade chega 
para complementar o portfólio da marca, ampliar a oferta de produtos 
saudáveis e atender às diferentes demandas de consumidores. São nove 
opções de cortes de frango congelado: filé de peito, filezinho, coração, 
fígado, sobrecoxa, asa, coxa, tulipa e frango inteiro. Os produtos contam 
com o Selo Orgânico Brasil, uma das mais importantes e reconhecidas 
certificações mundiais. Isso se deve ao fato da linha manter um processo 
de criação e cultivo que segue critérios rigorosos, entre os quais: todos 
os frangos têm acesso ao campo e podem circular com maior liberda-
de, recebem uma alimentação 100% vegetal e orgânica, com todos os 
cuidados das melhores práticas de bem-estar animal.

F - Setor de Cannabis
A The Green Hub, consultoria e aceleradora de start-ups com foco espe-
cífico no mercado da cannabis, abriu as inscrições de uma chamada de 
start-ups. A iniciativa tem como objetivo encontrar soluções criativas e 
inovadoras para o mercado nacional da cannabis. Com exceção do uso 
recreativo da cannabis, a chamada de start-ups está aberta a projetos de 
todas as áreas, incluindo extração, ciência, genética, cultivo da cannabis, 
controle de qualidade, educação e digital health (apps, inteligência artificial, 
blockchain, etc), além de comunicação e colaboração, distribuição e logís-
tica, equipamentos, produtos e dispositivos. Todos os empreendimentos 
serão avaliados por profissionais especializados do mercado, considerando 
aspectos como equipe, criatividade, ineditismo e escalabilidade, entre 
outros. Inscrições e mais informações: (www.thegreenhub.com.br).  

G - Saúde Suplementar
O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) prorrogou as 
inscrições para o “X Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Su-

A - Artistas Independentes 
Fundada em 2006, a TuneCore permite que artistas independentes dis-
tribuam suas músicas para a extensa rede de mais de 150 lojas digitais 
e serviços de streaming em todo o mundo, incluindo Spotify, iTunes/
Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, TikTok e Deezer. A empresa 
anunciou sua expansão internacional com o lançamento da TuneCore 
Brasil. É a plataforma global para músicos independentes construírem 
audiências e carreiras - com tecnologia e serviços em distribuição, ad-
ministração de publishing e uma variedade de serviços promocionais. 
Saiba mais em (www.tunecore.com/br).

B - Lojas Online
A vhsys - plataforma de gestão para micro e pequenas empresas - liberou 
gratuitamente seu aplicativo de loja online até o final do ano, tanto para 
clientes que já usam o software quanto para novos usuários. A promoção 
marca os nove anos da empresa, que criou um dos principais softwares 
de gestão do mercado brasileiro com o propósito de facilitar o dia a dia 
dos pequenos empreendedores. A empresa é uma das investidas do grupo 
StoneCo, parceria que alia sua ferramenta de gestão com o serviço de 
pagamentos da fintech. Com o escalonamento dos negócios de serviços 
financeiros da Stone via open banking, a vhsys se tornou a primeira 
empresa de software a integrar sua plataforma de gestão empresarial 
à conta da fintech. Mais informações no site (https://vhsys.com.br).

C - Programa de Trainee
A Spot Educação – holding de ensino complementar do fundo de inves-
timentos Gera Capital – estendeu o prazo de inscrições para o programa 
Acelera Spot 2021. Profissionais recém-formados em qualquer curso de 
graduação podem se inscrever até o próximo dia 20. Jovens talentos vão 
poder mostrar ideias para transformar o mercado de educação nesse 
cenário e a primeira chance para isso será na dinâmica “Spot Tank”, uma 
batalha de ideias inspirada em um reality show no qual participantes 
apresentam negócios inovadores. Os selecionados são direcionados para 
um setor específico, que mais se adeque ao seu perfil, e desenvolvem 
projetos desafiadores dentro da área, em uma das unidades de negócio 
da holding. Inscrições em (bespotted.spoteducacao.com.br). 

D - Elevada Graduação
Construída pelos imigrantes alemães que povoaram a cidade de Ivoti, 
no Rio Grande do Sul, e finalizada com recursos de Dom Pedro II, a 
Rota 48 foi um trajeto muito utilizado por tropeiros no século 19. Em 

plementar”. Os interessados em participar da mais importante premiação 
de trabalhos acadêmicos em saúde suplementar terão até o dia 15 de 
outubro para se inscrever. Na premiação principal podem ser inscritos 
artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação 
(especialização, MBA, mestrado ou doutorado) nas áreas de Economia, 
Direito e Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Gestão em Saúde. 
Sucesso nos últimos anos, o Prêmio volta a repetir a iniciativa de exibi-
ção de pôsteres de trabalhos. Veja o regulamento completo em (www.
iess.org.br/premio). 

H - Loja Conceito
A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, 
acaba de inaugurar sua primeira loja conceito em São Paulo, na região 
da Consolação, e a terceira no Brasil. Os investimentos da companhia 
vão na direção da Omnicanalidade, reforçando o conceito Fígital - que 
une o melhor dos universos físico e digital para aprimorar a jornada 
de compra dos clientes, e o sólido plano de expansão da empresa, 
intensificando a capilaridade de produtos e serviços da Pernambuca-
nas por todo o país. A loja conceito traz uma experiência de compra 
diferenciada com serviços e facilidades exclusivas, promovendo uma 
verdadeira interação e conexão com o consumidor. Pela primeira vez, 
a Pernambucanas terá uma loja com área dedicada para a customi-
zação de camisetas em que o cliente poderá escolher uma estampa 
exclusiva e imprimir na hora. 

I - Remoto Permanente
A base de trabalho remoto em modelo home office acaba de ser anun-
ciada pela YPF Brasil, de modo permanente. A empresa de energia 
e lubrificantes automotivos passa a adotar o que chama de “Flexible 
Work”, ou seja, a liberdade para a frequência presencial no escritório 
ou não. Outra mudança é a adoção de mesas livres no ambiente de 
trabalho presencial, utilizadas de maneira escalonada, previamente 
agendadas e de acordo com a necessidade do colaborador. Com a 
tendência de que o escritório se torne um espaço para reuniões e 
treinamentos, a empresa de energia visa melhorar a qualidade de vida 
aos colaboradores. Além disso, é prevista uma redução significativa 
nas despesas mensais e nos custos de manutenção do escritório 
(www.ypf.com.br). 

J - Direito Digital
Diante dos aspectos controversos da Lei Geral de Proteção de Dados e 
os desafios de sua implementação, a São Judas e a Escola Superior de 
Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil realizarão o Congresso de 
Direito Digital, no próximo dia 29, das 8h às 11h30 e da 19h às 22h, para 
falar sobre a nova proposta, bem como os aspectos que dizem respeito aos 
diversos setores academicamente impactados, desde sua elaboração até 
os desafios impostos. O Congresso é indicado para estudantes, advogados 
e profissionais atuantes em diversas áreas e tem como objetivo colocar 
em debate e esclarecer dúvidas sobre temas atuais. O evento é gratuito 
e a inscrição pode ser realizada por meio do link: (https://esaoabsp.edu.
br/Curso/6347-congresso-de-direito-digital/6347). 

Como resolvo isso 
sem sair de casa?

É fato que o mundo 
passa por um processo 
de transformação 
digital

Empresas investem 
cada vez mais em 
meios de resolução 

de problemas, vendas e mais 
serviços que possam ser 
realizados remotamente. Os 
consumidores, por sua vez, 
estão passando muito mais 
tempo no celular do que 
nas filas de lojas e agências 
bancárias. A pandemia da 
Covid-19 e a necessidade 
de isolamento social vieram 
para acelerar ainda mais esse 
processo. 

Números da AppsFlyer, 
empresa global de mensura-
ção de dados de aplicativos, 
revelam que, entre março e 
maio de 2020, o uso de apli-
cativos financeiros de bancos 
aumentou em média 53%, já 
os de compras tiveram alta 
de 80% em instalações e 50% 
em receita. 

Mas no país em que uma 
em cada quatro pessoas nem 
tem acesso a internet, de 
acordo com a Agência Brasil, 
embasada nos dados divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), será que todos es-
tão mesmo preparados para 
utilizar ferramentas digitais 
para resolver problemas, se 
comunicar ou fazer compras 
no dia-a-dia? Pelo que vemos 
no atendimento de contact 
centers, a resposta é não. 

Orientar e proporcionar 
essa inclusão digital dos 
consumidores brasileiros 
na solução remota das suas 
necessidades, seja por canais 
digitais ou por voz, tem sido 
uma grande demanda do 
segmento de atendimento 
a clientes desde o início do 
período de pandemia. Muitas 
pessoas não sabiam utilizar 
meios digitais, por não terem 
habilidade ou acesso, e esta-
vam acostumadas a ir a lojas, 
agências, comércio. 

Quando passaram a não ter 
mais essa opção de espaço 
físico, sendo obrigadas a in-
teragir pelos meios digitais, 
muitas perguntas surgiram. 
Na AlmavivA do Brasil, ve-
rificamos que o aumento de 

dúvidas está diretamente 
relacionado à utilização de 
canais digitais. Em uma 
grande empresa do segmen-
to financeiro, que antes da 
pandemia apresentava uma 
média de dúvidas por contato 
de 1,7, durante o isolamento 
passou para 2,9. Isto é, quase 
dobrou. 

Sendo que a grande maioria 
dessas novas dúvidas está 
relacionada à utilização dos 
canais digitais do banco, 
como ver a fatura do cartão 
de crédito e parcelamento 
via app, por exemplo. Em um 
cliente do segmento mobile, 
estamos recebendo quase 1 
milhão de chamadas adicio-
nais de pessoas que antes 
trocavam seus chips nas 
lojas e deixaram de ter essa 
opção, de maneira abrupta, 
precisando recorrer também 
aos canais digitais de atendi-
mento para orientação sobre 
o uso do app da sua provedora 
de telefonia e internet. 

O público com mais idade 
e também o de menor renda 
estão entre as pessoas com 
mais dificuldade de lidar com 
aplicativos e meios digitais. 
Segundo levantamento reali-
zado pelo Instituto Locomo-
tiva, instituição de pesquisa 
e estratégia de São Paulo, 
pessoas com mais de 60 anos 
são as que mais saem de casa 
durante a quarentena. Entre 
os motivos para isso está a di-
ficuldade de usar a tecnologia 
para fazer compras e realizar 
pagamentos. 

Chamou a minha atenção 
ver na televisão uma idosa 
ansiosa, na fila do shopping, 
no primeiro dia da reaber-
tura, para pagar na loja uma 
conta atrasada. É para essas 
pessoas que o segmento de 
customer experience tem 
prestado um serviço essen-
cial, ao ajudar e ensinar esses 
consumidores para que não 
precisem correr riscos. 

Aqueles que atendem o 
telefone, respondem o chat e 
o e-mail de diversas empresas 
têm o papel de auxiliar pes-
soas e apoiar todo o processo 
de inclusão digital. 

(*) - É vice-presidente do conselho de 
administração da AlmavivA, 

uma das maiores empresas de 
Customer Experience do país.

Nelson Armbrust (*)

O setor de serviços teve maior queda em maio, 
diferentemente dos outros segmentos.
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A estimativa para o 
recuo do PIB foi 
mantida em 4,7%, 

em relação ao boletim 
divulgado em junho. “A 
atual estimativa para o PIB 
de 2020 foi mantida em 
4,7%, devido à melhora da 
projeção para o segundo 
semestre deste ano.

Na projeção para o 3º 
trimestre, espera-se que 
a indústria, agropecuá-
ria e comércio sejam os 
principais motores para a 
retomada. Na estimativa 
do 4º trimestre, espera-
mos que o impulso para a 
recuperação virá pela re-
tomada mais vigorosa dos 
demais serviços, que foram 
duramente afetados pela 
pandemia”, diz o boletim. 
Os indicadores do segundo 
trimestre mostraram que os 
efeitos da pandemia sobre 
a economia brasileira foram 

Apesar de ter parte do contingente funcional paralisado 
desde o dia 17 de agosto, os Correios registraram, nas 
últimas quatro semanas, mais de 187 milhões de cartas e 
encomendas entregues em todo o país. Após sucessivas 
tentativas de negociação, os Correios anunciaram que 
aguardam decisão judicial sobre a greve para normalizar 
as atividades operacionais. 

Segundo nota divulgada pela empresa, as negociações 
estavam sendo feitas desde julho, e visavam preservar a 
saúde financeira da estatal com cortes de privilégios e 
“adequação à realidade do país”. O julgamento da ação 
de dissídio coletivo está marcado para a próxima segun-
da-feira (21). Em comunicado, os Correios afirmam que 
os termos exigidos pelos funcionários para a retomada 
regular das atividades põem em risco a economia que 
vinha sendo aplicada. 

A empresa registra prejuízo acumulado de R$ 2,4 bi-
lhões e esperava economizar cerca de R$ 800 milhões ao 
ano. Segundo a estatal, esse valor, em três anos, cobriria 
o déficit financeiro atual. “É evidente, portanto, que não 
há margem para propostas incompatíveis com a situação 
econômica atual da instituição e do país, o que exclui de 

Ação de dissídio deve ser julgada na próxima segunda-feira.
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Ministério mantém previsão de queda 
da economia em 4,7% este ano

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia manteve a projeção para a queda da 
economia este ano e elevou a estimativa para a inflação, por influência da alta nos preços dos alimentos

serviços teve maior queda 
em maio, diferentemente 
dos outros segmentos. E 
por isso, ele considera que 
o setor de serviços está com 
“a retomada um pouco mais 
lenta”. “A partir de outubro o 
setor de serviços vai vir mais 
forte”, disse em entrevista 
coletiva virtual para apre-
sentar o boletim.

A projeção de queda do 
PIB para o terceiro trimes-
tre de 2020 é de 4,9% em 
relação ao mesmo trimestre 
do ano passado. O resultado 
representa uma variação de 
7,3% em relação ao segundo 
trimestre de 2020. A proje-
ção leva em consideração os 
dados divulgados até o dia 
08 de setembro, diz a SPE. 
Para 2021, a estimativa de 
crescimento se manteve em 
3,2%. Já para 2023 e 2024, 
a projeção do crescimento é 
de 2,5% (ABr).

“mais intensos em abril, 
mês que registrou as mais 
fortes quedas na atividade 
dos diversos setores”.

“Entretanto, esses efeitos 
já foram parcialmente com-
pensados em maio, junho e 
julho, com a sinalização de 
uma recuperação moderada, 
ainda que não homogênea. 
Com isso, apesar da grande 

incerteza ainda existente 
no ambiente econômico, a 
confiança de empresários e 
consumidores tem voltado e 
ampliado as perspectivas de 
recuperação no 2º semestre 
de 2020 e nos meses seguin-
tes”, acrescentou.

O secretário de Política 
Econômica, Adolfo Sachsi-
da, afirmou que o setor de 

Correios aguardam decisão da Justiça 
sobre greve de trabalhadores

qualquer negociação a possibilidade de conceder reajus-
tes”, registra a nota.

A empresa lamenta ainda o contexto da pandemia, e afir-
ma que a explosão do e-commerce – o comércio eletrônico, 
que depende exclusivamente do serviço de transporte e 
logística para a entrega de mercadorias, – seria uma forma 
de “alavancar o negócio em um dos poucos setores com 
capacidade para crescer neste período” (ABr).

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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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: SEBASTIÃO DOS SANTOS, profissão: aux.manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Real do Colégio, AL, data-nascimento: 06/03/1978, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucarino dos Santos e de Maria das Graças 
dos Santos. A pretendente: CLÉLIA FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1972, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Hortencio Fernandes e de Glorinda Gonçalves.

O pretendente: CLEITON BEZERRA DE MELO, profissão: aux. de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Marli Bezerra de Melo. A pretendente: FABIANA DE 
JESUS PAULO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Lourivaldo Paulo e de Sueli de Jesus Paulo.

O pretendente: MAURÍCIO DA SILVA MOREIRA, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo Estevão, BA, data-nascimento: 10/03/1994, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Bernardete Moreira e de Neide da Silva Moreira. A pre-
tendente: JORDANA DE OLIVEIRA LIMA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose de Oliveira Lima e de Sonanita Alves de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON DE SOUZA FERREIRA, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 30/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel de Souza Ferreira Filho e de Juraci Ma-
rina Vieira. A pretendente: RAFAELA ALVES LU, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Valdevi Lu e de Rosilda Alves dos Santos Lu.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA ROCHA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Givaldo Soares da Rocha e de Rosa Maria de Souza Rocha. 
A pretendente: SONIA FERREIRA DOS SANTOS, profissão: recepcionista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 21/11/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Ferreira dos Santos e de Elzita 
Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON CLAUDIO ALVES PINHEIRO, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudionor Alves Pinheiro e de Rosmari Alves 
Pinheiro. A pretendente: BIANCA VIANA PIRES, profissão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/11/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcolino Alves Pires e de Marli 
Viana Pires.

O pretendente: FRANK DOS SANTOS, profissão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 01/11/1960, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rui dos Santos e de Maria da Conceição 
Aparecida Santos. A pretendente: SHIRLEY SUELI BARBOSA OLIVEIRA, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1968, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Heitor Nelson Moreira Barbosa e de Apparecida Vieira 
Barbosa.

O pretendente: DANIEL JOAQUIM DE SANTANA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1980, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Damião Joaquim de Santana e de Maria Neide de San-
tana. A pretendente: JOICILENE SILVA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 21/02/1997, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Antonio Quirino dos Santos e de Valdirene Carvalho Silva.

O pretendente: VALDIR ROSA JUNIOR, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir Rosa e de Maria Angela de Andrade Rosa. A 
pretendente: LILIAN DE SOUZA SANTOS, profissão: passadeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José de Jesus dos Santos e de Claudete de Souza Santos.

O pretendente: EMIL DEOCLECIANO SILVA JUNIOR, profissão: líder de setor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Emil Deocleciano Silva e de Aide Alves de Moura. 
A pretendente: GABRIELA MANTOVANI, profissão: costureira, estado civil: solteira, na-
turalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/08/2000, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Alexandre Mantovani e de Maria D' Ajuda da Silva Santos.

O pretendente: VICTOR HUGO DANTAS DA SILVA, profissão: monitor de atividades, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1999, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sidnei Ferreira da Silva e de Elisete 
Severina Dantas Inacio. A pretendente: BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA, profissão: 
operadora central de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/11/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto de Oliveira e de Marlucia Borges de Carvalho.

O pretendente: LUCAS KLEYSON FERREIRA DOS SANTOS, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 16/07/1996, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Erivaldo Antonio dos Santos e de Lucineide 
Ferreira Silva Santos. A pretendente: ANDRÉA ANDRADE SILVA, profissão: chapei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 26/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Marinho da Silva e de Maria 
Aldenora Andrade Silva.

O pretendente: GABRIEL LIMA ARAUJO GUILHERME, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Dias Guilherme e de Andreia Lima de 
Araujo Guilherme. A pretendente: LINDA INES CORREIA DOS SANTOS SOUZA, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ed Carlos Ferreira de 
Souza e de Helena Correia dos Santos.

O pretendente: DIEGO DA SILVA MELO, profissão: analista de redes, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Felisberto Honorio de Melo e de Maria Eunice da Silva Melo. 
A pretendente: CAROLINA DA SILVA MARCONDES, profissão: técnica enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clodoaldo Marcondes e de Lucineia 
Josefa dos Santos Silva.

O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1981, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Aparecida Maria dos Santos. A pretendente: VANUZA 
ARAUJO DE SOUSA, profissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: São 
João do Piauí, PI, data-nascimento: 13/09/1973, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Vitorino Raimundo de Sousa e de Natalia Alvina Araujo.

O pretendente: FERNANDO SOBRAL DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Mauricio da Silva e de Maria Jose Sobral Filha 
Irma. A pretendente: TAYNA DA SILVA ALMEIDA, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1996, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Marcio Leandro Valentim de Almeida e de Rosileide 
da Silva Almeida.

O pretendente: GUILHERME FELIPE DE SOUZA, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1993, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de João Batista de Souza e de Sileide Santos de Souza. A 
pretendente: RAQUEL STEFFANI FÉLIX DA SILVA ANDRADE, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Silva de Andrade e de Luciene 
Cardoso Felix da Silva Andrade.

O pretendente: ANTONIO JOSUEL DA SILVA SANTOS, profissão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio Grande, RS, data-nascimento: 02/12/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Renê dos Santos e de Marinalva Maria 
da Silva Santos. A pretendente: ANANDA CRISTINA ROCHA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/06/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luciano Almeida Rocha e de Vanessa Cristina 
Antonio.

O pretendente: ÁLEX PELLARIO PINHEIRO, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itatiba, SP, data-nascimento: 05/01/1991, residente e domi-
ciliado em Atibaia, SP, filho de Joel Ovidio Pinheiro e de Solange Pellario Pinheiro. A 
pretendente: DEBORA ALVES BRANCO, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Milton Branco e de Elza Alves Branco.

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA, profissão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Ednaldo Vieira Pereira e de Ana Neire da Costa 
Oliveira. A pretendente: AMANDA DA SILVA SOUZA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alaide de Souza e de Maria Vera Lucia da 
Silva Souza.

O pretendente: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Ana Rita da Silva. A pretendente: NAIARA SANTOS 
SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 18/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Jose de 
Souza e de Adriana Aparicida Santos Souza.

O pretendente: WASHINGTON REBOUÇAS DA SILVA FILHO, profissão: aj.geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 02/08/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Washington Rebouças da Silva e de 
Rosemeire Santana dos Anjos. A pretendente: SHEILA MARIA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Jose da Silva e de Marcia 
Margarete Leite da Silva.

O pretendente: EMERSON GONÇALVES DA SILVA, profissão: estampador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/04/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geovani Jose da Silva e de Doralice Gonçalves 
de Assis. A pretendente: BRUNA FERREIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/10/1997, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de José Luiz Bezerra da Silva e de Elizama do Nascimento 
Ferreira Silva.

O pretendente: WELLINGTON DE CASTRO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Mario de Castro e de Rosangela Aparecida dos Santos 
de Castro. A pretendente: FERNANDA ALVES PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Marineide Alves Pereira.

O pretendente: ALEX FARIAS DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 07/09/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Airton Ventura da Silva e de Geni Ma-
ria Farias da Silva. A pretendente: PRISCILA BARBOSA TEODORO, profissão: policial 
militar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoe Teodoro Neto e de Cicera 
Maria Barbosa.

O pretendente: MAKUENO PAULO, profissão: estudante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Angola, data-nascimento: 12/12/1977, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Kasiala Paulo e de Tendola Paulina. A pretendente: CAROLINA LUTU-
TALA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Angola, data-nascimento: 
24/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nampanda Pedro e de 
Muila Veronica.

O pretendente: NAILOR URQUIZA ALVES DE LIMA, profissão: analista pleno, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Celso Jose Alves de Lima e de Adelaide Urqui-
za de Lima. A pretendente: KATELIN BORGES BUGUAS, profissão: analista junior, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 16/11/1997, residente e 
domiciliada em Suzano, SP, filha de Vladimir Buguas e de Deijanira Pamplona Borges.

O pretendente: SAMUEL LUCAS DOS SANTOS CARVALHO, profissão: atendente de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/2000, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rogerio Fialho de Carvalho e de Maria 
Martins dos Santos Carvalho. A pretendente: ANDRESSA LINO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Lopes da Silva e de Rozaria 
Lino Pereira.

O pretendente: JAMERSON CARLOS SILVA TUPINÁ, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos dos Santos Tupiná 
e de Margarida Laura da Silva Tupiná. A pretendente: JESSICA SILVA DE BARROS, 
profissão: aux.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Davilson de 
Barros e de Maria Aparecida da Silva Nascimento.

O pretendente: ABNER VICENTE DE PAULA FONSECA, profissão: aux. de prótese 
dentária, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/06/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wagner Barcelos da Fonseca e de 
Ester Santos de Paula Fonseca. A pretendente: ANA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA 
RODRIGUES, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose Gilberto Rodrigues e de Adriana Alves de Oliveira.

O pretendente: ALEX DANIEL BISPO DA SILVA, profissão: empacotador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Valter Daniel da Silva e de Alessandra Bispo da Silva. A 
pretendente: CAROLINA KATHLEEN VERA SANTANA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/2003, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Gileno Jose Santana e de Nair Vera.

O pretendente: ANDERSON CAMPASSI DE SOUSA, profissão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Gomes de Sousa e de Marsilia Campassi 
de Sousa. A pretendente: FABIANA ROBERTA DA SILVA, profissão: cuidadora de ido-
sos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edia Maria da Silva.

O pretendente: WELNER GALEGO LOPES DA COSTA, profissão: empresário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 11/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Jose da Costa e de Yvelise Galego Lopes 
da Costa. A pretendente: CAMILA MIGUEL FRANCISCO, profissão: aux.administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Francisco e de Maria Miguel 
Francisco.

O pretendente: ALMIR GOMES DA SILVA, profissão: mecânico de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1981, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes da Silva e de Maria das Dores Gomes 
da Silva. A pretendente: DANIELA PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vargem Grande Paulista, SP, data-nascimento: 17/01/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdir Macêno de Oliveira e de Inês 
Pereira de Oliveira.

O pretendente: SILVIO DANTAS DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 02/06/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valdemar Pereira da Silva e de Zuleica Evangelista Dantas 
Silva. A pretendente: DRIELLY BOMFIM DOS SANTOS, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Bomfim dos Santos e de Maria Cris-
tiana dos Santos.

O pretendente: ROBERTO GUIMARÃES BRAGA, profissão: servidor público esta-
dual, estado civil: divorciado, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
08/04/1960, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Braga e de Se-
bastiana Guimarães Braga. A pretendente: KATIA CABRAL, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Cabral e de Maria 
Aparecida Cabral.

O pretendente: MARIO LIMA DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Mario Jacinto de Souza e de Vera Lucia Limas. A pretendente: 
JESSICA PETRONILIO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
João Petronilio Filho e de Maria de Jesus Araujo.

O pretendente: CARLITO LIMA DE SANTANA, profissão: fiscal de loja, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 08/07/1977, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Jesus de Santana e de Maria Iriene Lima Ferreira. 
A pretendente: TATIANE REGHIN MARCO, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Barbosa Marco e de Edna Reghin Marco.

O pretendente: LUCAS DUARTE SOARES SANTOS, profissão: analista de proces-
sos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luís Carlos Soares dos Santos e 
de Meire Eline Duarte Santos. A pretendente: LETICIA ALVES COELHO DA SILVA, 
profissão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel 
Angelo da Silva e de Olga Alves Coelho.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS, profissão: metalúrgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1997, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maciel Alves dos Santos e de Joana 
de Jesus Souza. A pretendente: LARISSA VITORIA DA CONCEIÇÃO SOUSA, pro-
fissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Nonato de 
Sousa e de Gleyciane Neire da Conceição.

O pretendente: GIVONALDO JOSÉ DA SILVA, profissão: operador de máquinas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Barra de Guabiraba, PE, data-nascimento: 02/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francelino da Silva e de Maria 
José da Silva. A pretendente: RAQUEL MAMÉDIO DA SILVA, profissão: auxiliar de es-
critório, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/07/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato da Silva e de 
Auzení Mamédio da Silva.

O pretendente: GUSTAVO BERTOLANI BIONDANI PARRA, profissão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Medeiros Parra e de Priscila Biondani 
Ribeiro Parra. A pretendente: ARIANE VIANA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1996, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Pereira da Silva e de Rosemeire Aparecida 
Viana da Silva.

O pretendente: DIOGO SANTOS DA COSTA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Artur da Costa Filho e de Mailza Silva San-
tos da Costa. A pretendente: FERNANDA MAIA PINHEIRO, profissão: auxiliar de 
atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/08/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Andre Luiz Pinheiro 
e de Maria Emilia Maia.

O pretendente: GUSTAVO JOSÉ DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Augusto da Silva e de Josefa Rita da 
Silva. A pretendente: FERNANDA GOMES RIBEIRO, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1990, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nataniel Ribeiro e de Maria Perpe-
tua Gomes Mota.

O pretendente: RAFAEL LEÃO BERNAL, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/08/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Milton Florentino Bernal e de Maria da Conceição da Silva Leão 
Bernal. A pretendente: JANAINA DE MELO CARVALHO, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco da Silva Carvalho e de 
Maria Aparecida de Melo Carvalho.

O pretendente: ERICO GRISMA CAIANA DA SILVA, profissão: aux.administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elias Caiana da Silva e de Neusa Grisma dos 
Santos Cruz. A pretendente: CAMILA SIMÃO SILVA, profissão: técnica de hemotera-
pia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Caiana da Silva e de 
Ivanete Simão.

O pretendente: BRUNO NEVES DOS SANTOS, profissão: técnico eletrodoméstico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Euzebio dos Santos e de Raimunda Ne-
ves da Silva Santos. A pretendente: TACIANE FERNANDES DA SILVA, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Fernandes da Silva e de 
Josinete Marques da Silva.

O pretendente: ALLEF SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1993, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Manoel Lima Santos e de Maria Dalva dos Santos. A pretendente: 
RAQUEL SOARES GUIMARAES, profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Severino Candido Guimarães e de Edileuza Soares da Silva.

O pretendente: JEFERSON DE ANDRADE BULHÕES, profissão: técnico eletrodomés-
tico, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Silva Bulhões e de Valdelice de 
Andrade Bulhões. A pretendente: MARIA ESPEDITA DA SILVA, profissão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 13/04/1959, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonia Vieira da Silva.

O pretendente: AELTON DANTAS OLIVEIRA, profissão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 11/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Dantas Oliveira e de Maria Auta dos Santos 
Dantas. A pretendente: ELENILDA BATISTA DA SILVA, profissão: aux. de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Antas, BA, data-nascimento: 24/02/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José João da Silva e de Maria Lindinalva Batista 
da Silva.

O pretendente: FELIPE COSTA MENESES, profissão: analista de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agamenon Carneiro de Meneses e de Maria 
Aldeni Costa de Meneses. A pretendente: MISLAINE CRISTINA FERREIRA BISPO, 
profissão: backoffice comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 14/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo 
Inocencio Bispo e de Elaine Ferreira das Neves Bispo.
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

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: RODRIGO CARRIÑO BERALDO, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista financeiro, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no 
dia (11/03/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Nelson Beraldo Filho e de Sueli Carriño Soares Beraldo. A pretendente: ELOÁ 
VOLPONI TAMBOR, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/11/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Joaquim Tambor Neto e de Ivete de 
Oliveira Volponi Tambor.

O pretendente: EDUARDO SABADIM, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
de logística, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/07/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ariovaldo Sabadim 
e de Vera Lucia Batista Sabadim. A pretendente: MARILEIDE ALVES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, estado civil solteira, 
nascida em São José da Vitória - BA, no dia (10/06/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcino Colotino dos Santos e de Leda 
da Silva Santos.

O pretendente: ANDRÉ PORTO LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão en-
genheiro civil, estado civil solteiro, nascido em Governador Valadares - MG, no dia 
(28/03/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Do-
mingos Lima Neto e de Rita de Cássia Porto Lima. A pretendente: GISELLE GOMES 
COSTA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão economista, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/07/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ramses Benjamin Samuel Costa Gonçalves e 
de Carla Fernanda Costa Gonçalves.

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: SEMAAN EL RAZI NETO, estado civil divorciado, profissão fisiotera-
peuta, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 19/11/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hanna Semaan El Razi e de Cecilia Regina 
Gervasio El Razi. A pretendente: JULIANA NEUSA ALVES, estado civil solteira, profissão 
fisioterapeuta, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (29/12/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Samuel Pereira Alves e de Neuza 
Maria de Almeida Alves.

O pretendente: RODRIGO NOGUEIRA CESCO, estado civil divorciado, profissão empre-
sário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 16/08/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Cesco e de Nadir Nogueira Cesco. 
A pretendente: GILCA DE FREITAS MARES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida em Carapicuiba - SP, no dia (22/01/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Antonio Mares Ribeiro e de Helena 
Aparecida de Freitas Amorim.

O pretendente: NILVAN DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nas-
cido em Vitória da Conquista - BA, (Registrado em Anagé - BA), no dia 21/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Bazílio 
Silva e de Alice Dias da Silva. A pretendente: MARIA IRANEIDE BARROS DA 
SILVEIRA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Santo Antonio 
- RN, (Registrada em Lagoa de Pedras - RN), no dia (07/01/1981), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista da Silveira e 
de Luiza Barros da Silveira.

O pretendente: SAMUEL MARES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão músi-
co, nascido em Guarulhos - SP, no dia 26/10/2001, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Helio Pereira Mares e de Maria Pereira Mares. 
A pretendente: VITORIA MAIA DE BARROS LUIZ, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (03/12/2001), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Milton José Luiz e de Patricia 
Maia de Barros Luiz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Live Commerce: nova 
tendência promete 

movimentar o 
comércio eletrônico

Você é do tempo em 
que nos canais de 
TV havia empresas 
vendendo produtos? 

Pois é. Quem diria que 
um conteúdo analógi-
co seria a inspiração 

de uma das principais inova-
ções deste ano? A promessa 
é o Live Commerce, Live 
Shopping, Shopstreaming 
ou venda por live, como 
preferir. Trata-se de uma 
transmissão ao vivo com o 
objetivo de vender produ-
tos. A pandemia mundial 
acelerou bastante a famosa 
transformação digital, ou 
seja, as pessoas passaram a 
comprar mais pela internet. 

Só no primeiro semestre 
de 2020, foram mais de sete 
milhões de novos compra-
dores e 47% de crescimento 
no volume de vendas online. 
Mas mesmo diante desse 
cenário, ainda existe muita 
gente que tem receio desse 
tipo de compra, não mais 
por questões de seguran-
ça, mas pela experiência, 
pela falta do contato com 
o produto. 

A experiência de ver o pro-
duto funcionando, de ouvir 
explicações, é o que impedia 
muitas pessoas de fazer 
compras em um site. Uma 
pesquisa feita pelo Google 
mostra que o brasileiro 
está aberto ao comércio 
digital mais interativo. 20% 
das pessoas disseram já ter 
usado alguma ferramenta de 
venda online com interação, 
e 27% disseram que não 
conhecem o live commerce, 
mas que têm interesse em 
experimentar.

Mas essa realidade pode 
ser diferente com a chegada 
da live commerce. Imagina 
só: a loja que você gosta 
entrando ao vivo para mos-
trar promoções exclusivas, 
funcionalidades de produ-
tos e muitas vezes quem 
apresenta é um influencia-
dor. A tendência iniciou na 
China, que fatura bilhões 
com este modelo de venda. 
Um shopping local fez três 
transmissões ao vivo com 12 
horas de duração que foram 
vistas por 130.000 pessoas. 
A previsão é de que este mo-
delo tenha um faturamento 
médio mais de 100% maior 
do que foi em 2019.

O YouTube começou com 
o projeto Vitrine Digital e 
selecionou o Brasil para 
testar essas lives transmi-
tidas pela página do Google 
Brasil, no YouTube, que teve 

mais de 500 empresas ins-
critas, querendo participar. 
As empresas selecionadas 
têm em média 40 minutos 
para expor seus produtos. 
A primeira experiência de 
live commerce foi o Show da 
Black Friday, que alcançou 
cinco milhões de usuários 
em cinco horas. 

Quem também entrou 
no jogo foi o Instagram, 
que libera a funcionalidade 
“Instagram Live Shopping” 
aos poucos para contas 
que usam o Instagram Che-
ckout, limitado a marcas e 
criadores qualificados dos 
Estados Unidos. Ainda não 
se tem certeza sobre uma 
data para que o Instagram 
Checkout e o Live Shopping 
cheguem ao Brasil. Pelo 
Instagram, a funcionalida-
de é bem parecida com o 
Instagram Shopping, em 
que é adicionada uma tag 
ao produto. Os produtos 
em destaque são mostrados 
na parte inferior da tela, 
durante toda a transmissão. 

Assim, enquanto se fala 
sobre, o usuário pode clicar 
e fazer a compra de forma 
bem facilitada. Visivelmen-
te, o Instagram vem tentan-
do fortalecer o comércio 
online através da rede 
social, e obviamente, acaba 
priorizando os conteúdos 
neste formato. Segundo 
o próprio Instagram, de 
fevereiro e março, houve 
um aumento de 70% nas 
visualizações em lives na 
rede social. Um dos grandes 
pontos positivos é o fato de 
permitir a visualização tam-
bém via desktop, ou seja, 
torna a experiência muito 
mais próxima e versátil.

O formato chegou, tam-
bém, para “reanimar” o 
público, que havia desani-
mado das lives. De acordo 
com pesquisas do Google, as 
buscas por live caíram 75% 
em julho, em comparação 
com abril. As lives para 
comércio eletrônico podem 
conquistar novamente os 
internautas, por ser uma 
grande novidade, além de 
movimentar o mercado. A 
live é uma excelente estra-
tégia para uma marca poder 
se relacionar com o público, 
de forma pessoal e espontâ-
nea. Por serem vídeos sem 
edição e sem produção, 
tornam a experiência mais 
próxima, o que incentiva 
muito o engajamento.

(*) - É professora de Marketing 
Digital do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Maria Carolina Avis (*)
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Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036218-51. 2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Carina Bandeira Margarido 
Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao corréu Rubens Ramos Callisaya que Adidas AG e 
Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, no valor de R$ 20.000,00, pois os requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Adidas´´ e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2020. 

Os especialistas da 
KPMG estão atuando 
em temas estratégi-

cos para esses empresários 
por meio de frentes inte-
gradas com formulação de 
planos comerciais, avaliação 
de aspectos de finanças e 
liquidez, análise da cadeia 
de suprimentos, medidas 
relacionadas com força de 
trabalho, aplicabilidade de 
aspectos trabalhistas e apoio 
na revisão de contratos. 

“Momentos assim exigem o 
máximo esforço dos líderes 
empresariais, que precisam 
de resiliência e suporte qua-
lificado. Somente assim será 
possível prevenir riscos, an-
tecipar tendências, superar 
desafios, retomar negócios 
e ampliar a competitividade. 
A crise atual tem afetado 
profundamente os mais va-
riados setores da economia 
e os impactos têm levado 
muitos empreendedores a 
pensar estrategicamente 
seus planos de retomada”, 
afirma Sebastian Soares, 
sócio-líder de Empresas 
Privadas da KPMG no Brasil 
e na América do Sul. 

Compreendendo o cenário 
atual a relevância das pe-
quenas e médias empresas 
para a economia nacional, 
ou seja, aquelas com fatu-
ramento anual de até R$ 
50 milhões, a KPMG está 

A crise tem levado muitos empreendedores a pensarem 
estrategicamente seus planos de retomada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 053/2020; 
Objeto: Registro de Preços para aquisições de medicamentos para 
o Departamento Municipal de Saúde (itens remanescentes do 
Pregão Presencial 029/2020) - Entrega das Propostas: a partir de 
16/09/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Abertura das Propostas: 28/09/2020 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 054/2020; 
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de impressos gráficos, para 
o Departamento Municipal de Saúde - Entrega das Propostas: a partir 
de 16/09/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Abertura das Propostas: 28/09/2020 às 09h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e 
na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Consultoria subsidiada para pequenas 
e médias empresas é prorrogada

Com o objetivo de apoiar as pequenas e pequenas empresas brasileiras (PMEs), e ajudá-las na retomada 
dos negócios pós-Covid-19, a KPMG prorrogou, até o dia 30/9, o atendimento gratuito e a consultoria 
subsidiada para empreendedores

	 •	Força de trabalho: 
impacto do retorno dos 
trabalhadores de forma 
gradual; avaliar medidas 
de flexibilização do horá-
rio de trabalho; acelerar 
medidas para a nova 
realidade de trabalho 
flexível e remoto. 

	 •	Aspectos trabalhistas: 
verificar aplicabilidade 
das medidas adotadas 
pelo governo em relação 
às relações de trabalho 
e remuneração; prazos 
processuais para defesa 
de autos de infração 
trabalhista; prorrogação 
de acordos e convenções 
coletivas. 

	 •	Revisão	 de	 contratos:	
mapear os riscos de ina-
dimplemento por parte 
da empresa em contratos 
com fornecedores e clien-
tes, disposições sobre 
reequilíbrio econômico 
financeiro, cláusulas de 
força maior ou outras 
exceções contratuais, 
inclusive suporte docu-
mental para disputas. 

O agendamento dos em-
preendedores interessa-
dos na iniciativa pode ser 
realizado no link - (http://
materiais.kpmgbrasil.com.
br/retomada-dos-negocios
-para-empreendedores). 
Fonte: AI/KPMG.

atendendo gratuitamente 
as empresas para entender 
seus problemas individuais 
e apresentando um plano 
de trabalho com honorários 
subsidiados para empresas 
deste perfil seguirem mais 
fortes e estruturadas. 

A KPMG já atendeu mais 
de 40 empresas desde o 
início da iniciativa, que 
está contribuindo para a 
implementação de planos 
de retomadas nas seguintes 
vertentes: 
	 •	Planos comerciais: 

avaliar o desenvolvi-
mento de novos canais 
de venda (e-commerce, 
marketplace); avaliar 
como a inovação e a 
transformação digital 
podem gerar novas fon-

tes de receitas e criar 
canais de comunicação 
novos com seus clientes. 

	 •	Finanças e liquidez: 
reavaliar planejamento 
financeiro; teste de flu-
xo de caixa projetado; 
analisar as alternativas 
de liquidez imediata nas 
vertentes de bancos, 
fornecedores, impostos 
e folha de pagamentos. 

	 •	Cadeia de suprimen-
tos: avaliar a situação 
dos principais fornece-
dores, estoques atuais e 
planos para assegurar o 
suprimento futuro; rever 
política de estoques de 
segurança, de matéria
-prima e produto aca-
bado, de modo a mitigar 
riscos de abastecimento. 

Agrus Agropecuária S/A.
CNPJ: 17.783.175/0001-15 - NIRE: 35300451511

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de julho de 2020.
Data e Local: 31/07/2020 às 16hs, Avenida Senador Vergueiro, 2123, Conjunto 1205 - sala 19, Cen-
tro, São Bernardo do Campo/SP; Convocação: Dispensada; Instalação da Assembleia: Presidente 
Sr. José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht, Secretário Caetano Alberto Pessina. Quorum: presen-
ça da totalidade do Capital Social; Ordem do Dia: Assuntos de que trata o artigo 132 Lei 6.404/76, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019. Trabalhos e deliberações: aprovado por 
unanimidade:1) As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2019, que foram publicadas 
nos jornais “DOESP” e “Empresas & Negócios” no dia 24/07/2020, sendo que os referidos documen-
tos estiveram à disposição dos Srs acionistas na sede da sociedade; 2) A transferência do prejuízo 
do exercício no valor de R$144.990,31 para Prejuízos Acumulados;. Encerramento: Nada mais. (a.a.) 
José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Presidente, Caetano Alberto Pessina - Secretário; Acionistas: 
Sandra Pessina, Milena Dacomo Pessina, Caetano Alberto Pessina, Margot Weber, representada por 
seu procurador Caetano Alberto Pessina, Grevillea Participações Ltda, representada por seu adminis-
trador Caetano Alberto Pessina, Rimc Participações Ltda, representada por sua administradora Bruna 
Pessina. José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Presidente; Caetano Alberto Pessina - Secretário. 
JUCESP n° 356.464/20-9 em 02/09/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA  DO GUATAPORANGA S.A. - CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Ata da 
Assembleia Geral Ordinária, realizada em 07/07/2020 - Data, Hora e Local: 07/07/2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal 
Empresas & Negócios dos dias 06, 09 e 10 /06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito 
a voto. Composição da Mesa: Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia 
deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por 
unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.19, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do 
dia 25/03/2020, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas nos mesmos jornais, nos dias 06, 09 e 10 /06/2020; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores 
que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da 
cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta 
Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade 
RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; 
e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/
SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em 
anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a 
serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presiden-
te declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 07 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi 
Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Ro-
berto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Companhia 
Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 07 de julho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, 
Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 359.685/20-1 em 09/09/2020.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária, realizada em 09/07/2020 - Data, Hora e Local: 09/07/2020, às 17:00hs, na sede social, na Avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 124, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios 
dos dias 09, 10 e 12/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da 
Mesa: Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, 
lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar 
os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 03/04/2020, tendo os acionistas sido avisa-
dos de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 12 
/06/2020; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do 
CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo 
Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-
82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado 
na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimen-
to. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária. São Paulo, 09 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Acácias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Agapantos Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Aurobindo Participações e 
Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 09 de ju-
lho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 362.379/20-8 em 09/09/2020.  

Prezar pela fidelização é fundamental 
para criar resultados expressivos.
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ãoVocê sabia que conquistar um novo 

cliente custa, em média, cinco vezes 
mais caro do que gerar satisfação e 
resultado para um cliente fiel? Exata-
mente por isso, prezar pela fidelização 
em um negócio é fundamental para 
criar resultados realmente expressi-
vos. Para isso, é necessário criar um 
ambiente em que tal cliente se sen-
tirá satisfeito em todos os aspectos. 
É nesse sentido, que um conceito 
importante deve ser incorporado 
desde o início de qualquer operação: 
a jornada do cliente.

De acordo com Aline Oneda, espe-
cialista em marketing e encantamento 
do cliente, o poder da jornada do 
cliente está na possibilidade da em-
presa desenvolver ações específicas 
para cada uma das etapas que levam 
o consumidor à compra, criar rela-
cionamento de confiança e senso de 
autoridade que podem ser decisivos 
na hora do cliente fazer sua decisão 
de compra.

Afinal, o que é a jornada do clien-
te? - Aline explica que este é um 
método para analisar cada ponto de 

NEC Soluções de SegurançaCibernética Brasil S.A.
CNPJ N° 00.417.120/0001-99 - NIRE: 35300483138

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01/07/2020
Em 01/07/2020, os Conselheiros de Administração da NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A., 
com sede em São Paulo/SP, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, aceitar o pedido de renún-
cia formulado pelo Diretor Naoto Mizuguchi, assim como para alterar o endereço da filial NIRE 33900992996, 
CNPJ/MF 00.417.120/0002-70, da Avenida Presidente Vargas, nº 3131, sala 1604, Cidade Nova, Rio de Ja-
neiro/RJ, CEP 20210-030, para Avenida Presidente Wilson, nº 231, 9º andar, sala 918, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, CEP 20030-021. a.a. Masazumi Takata, Hiroshi Obuchi, e Yasushi Tanabe. SP, 01/07/2020. Roberto Feli-
pe Klos - Secretário. JUCESP nº 304.040/20-4 em 13/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35.300.483.138

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 10/07/2020
Data/Hora/Local: 10/07/2020, às 10hs, sede da NEC Soluções de Segurança Cibernética Bra-
sil S.A., SP/SP. Mesa: Presidente: Masazumi Takata, Secretário: Roberto Felipe Klos. Convoca-
ção: Dispensadas. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (A) Contas da Administração 
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019, publicadas no 
DOESP e Jornal Gazeta/SP em 24/04/2020; (B) Manter, para o exercício/2020, a atual remunera-
ção global anual da Administração (Diretoria e Conselho de Administração). Encerramento: A 
ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes no livro social aplicável. Acionistas pre-
sentes: NEC Latin America S.A.; Masazumi Takata. SP, 10/07/2020. Roberto Felipe Klos - Se-
cretário. JUCESP nº 284.314/20-1 em 03/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ N° 00.417.120/0001-99 - NIRE: 35300483138

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27/07/2020
Em 27/07/2020, os Conselheiros de Administração da NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil 
S.A., com sede em São Paulo/SP, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos entre os presentes, 
com base no artigo 17 do Estatuto Social, reeleger para o período a encerrar em 26/07/2022, ou até a inves-
tidura de novos diretores, Yasushi Tanabe para Diretor Presidente e Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia 
Duarte para Vice-Presidente Executivo. O cargo de Diretor Geral de Operações permanecerá vago até poste-
rior deliberação. Passa então a Diretoria da Sociedade a ter a seguinte composição: (A) Diretor Presidente: 
Yasushi Tanabe, CPF/MF 241.933.298-95, SISMIGRA da Polícia Federal F035249L; (B) Vice-Presidente 
Executivo: Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte, CPF/MF 046.785.098-44, RG 6.801.473-
9-SSP/SP. a.a. Masazumi Takata, Hiroshi Obuchi, e Yasushi Tanabe. SP, 27/07/2020. Roberto Felipe 
Klos - Secretário. JUCESP nº 304.041/20-8 em 13/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 01/07/2020
Em 01/07/2020, os Diretores da NEC Latin America S.A., com sede em São Paulo/SP, deliberaram e aprovaram, 
por unanimidade de votos, alterar o endereço da filial NIRE 33901402564, CNPJ/MF 49.074.412/00015-60, da 
Avenida Presidente Vargas, nº 3131, sala 1604, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20210-030, para Avenida 
Presidente Wilson, nº 231, 9º andar, sala 917, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-021. a.a. Masazumi Taka-
ta, Yasushi Tanabe, Hiroshi Obuchi e Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte. SP, 01/07/2020. Roberto 
Felipe Klos - Secretário. JUCESP nº 301.654/20-7 em 10/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17/07/2020
Os Conselheiros de Administração da Nec Latin America S.A., com sede em São Paulo/SP, que as-
sinam esta Ata, reuniram-se virtualmente por meio do aplicativo Teams  no dia 16/07/2020 às 19:45hs 
para a cidade de São Paulo, Brasil e 17/07/2020 às 7:45hs para cidade de Tóquio, Japão para, na for-
ma prevista no Artigo 15, §1º do Estatuto Social, eleger a Diretoria para 1 mandato com validade até 
a AGO a realizar-se no 1º quadrimestre de 2021 ou até a eleição de novos Diretores. Por unanimida-
de elegeram: (a) Presidente: Masazumi Takata, RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74, (b) Vice-
Presidente Econômico e Financeiro: Hiroshi Obuchi, RNE V020952-0, CPF/MF 103.116.958-09, (c) 
Vice-Presidente Executivo: Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, CPF/
MF 046.785.098-44, e (d) Diretor Geral das Operações Brasil, Yasushi Tanabe, CPF 241.933.298-
95, SISMIGRA da Polícia Federal RNM F035249L. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Ge-
ral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor de Controle e Finanças. Os Diretores eleitos declararam 
não estarem inclusos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividade comercial. Os termos 
desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscrevem. a.a. Toshiya Matsuki (por procura-
ção), Tetsuo Fukano (por procuração) e Masazumi Takata. Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duar-
te - Secretária. JUCESP nº 303.703/20-9 em 13/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O poder da jornada do cliente
quanto uma empresa se importa com 
seu consumidor e está disposto a fazer 
de tudo para melhorar a experiência 
dele. “Existem diversos formatos de 
jornada do cliente, você deve desen-
volver o formato alinhado com as ne-
cessidades da sua empresa”, orienta 
e dá cinco dicas para implantar a 
jornada do cliente na sua empresa:
 1) Junte as pessoas chave da sua 

empresa;
 2) Viva a experiência do cliente na 

perspectiva dele;
 3) Passe por cada ponto de contato 

do cliente;
 4) Levante os problemas que ele 

pode ter e as soluções que ele 
recebe hoje;

 5) E lembre-se que você também 
pode contratar profissionais de 
Experiência do Cliente (custo-
mer experience) para te ajudar 
a implantar a jornada do cliente 
na sua empresa.

Fonte: Aline Oneda, publicitária, 
especialista em marketing e encan-
tamento do cliente.

contato do cliente com a empresa e 
checar todo o caminho do mesmo, 
desde a sua primeira interação com 
a marca. Assim, é possível identificar 
a realidade da empresa. “O objetivo 
é a satisfação do cliente, entregar 
a melhor experiência para poupar 
tempo, agregar valor e oferecer pro-
dutos certos na hora certa. Ao passo 
que o crescimento do faturamento 
acontece de forma consistente”, 
acrescenta.

A especialista destaca que esse mo-
delo é uma ótima forma de mostrar o 
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Matéria de capa

“À medida 
que as empresas 
se voltam para o 
trabalho remoto, 

e as escolas e 
universidades 

ampliam o uso 
de salas de aula 

virtuais, é provável 
que o aumento da 
demanda continue 
tanto agora como 

depois da crise.

São Paulo, quarta-feira, 16 de setembro de 20206

Henrique Danc (*)

O 5G é particularmente especial por ter em sua estru-
tura de funcionamento altas bandas de frequência. 
Isso significa que o alcance de cada estação rádio 

base é menor. Para permitir essa mudança, as operadoras 
de telecomunicações terão não só de fazer um upgrade em 
suas estações rádio base (ERBs) – para garantir a compa-
tibilidade com a nova rede –, mas também instalar novas 
antenas em diferentes localidades. Ou seja, é um processo 
altamente custoso. 

E, para isso, as companhias precisam planejar todo esse 
processo sem que haja prejuízos e perdas financeiras no 
meio do caminho. E como fazer isso de modo a garantir 
o retorno sobre todo o investimento que será necessário 
para pôr em funcionamento o 5G? Diferentemente dos 
processos realizados nas gerações anteriores (3G e 4G), 
a nova rede de comunicação tem a particularidade de 
requerer alta densidade de células de telecomunicação, 
e a projeção por essa demanda precisa ser muito mais 
acurada, o que torna o processo extremamente mais 
complexo por diversas óticas.  

As empresas de telecomunicações já têm atuado nessa 
frente nos últimos anos, realizando processos bem-sucedi-
dos na chamada transformação digital. Isso requer uso de 
ferramentas de análise de dados e modelos preditivos. As 
companhias passaram cada vez mais a usar analytics para 
se concentrar não apenas na experiência do cliente, mas 
também nas funções mais operacionais, como otimização 
de rede e prevenção de fraudes.

Ante esse cenário, realizar os investimentos em redes 5G 
se torna menos desafiador na medida em que é possível 
recorrer à análise histórica dos dados para projetar padrões 
de demandas que possam vir a acontecer. Além disso, a 
atual crise da COVID-19 levou à mudança do padrão de 
comportamento dos consumidores. Com o distanciamento 
social e maior adoção do trabalho remoto por grande parte 
das organizações, novos padrões de uso surgiram – com 
maior demanda por serviços de telecomunicações. 

Mesmo com o fim da crise, é possível que esse hábito 
criado se estenda e passe a ser o "novo normal". Diante 
de tudo isso, e da iminente chegada do 5G, listo abaixo 

A evolução das redes de telecomunicações ao longo dos anos permitiu um grande salto tecnológico, e levou as companhias a realizar 
grandes investimentos em infraestrutura. E novamente vemos isso ocorrer com a chegada da quinta geração de telefonia móvel (5G). 

Essa nova rede trará grandes avanços na velocidade da transmissão de dados, com novos padrões de tecnologia e frequência.

evOluçãO

Freepik

cinco boas razões para uma administração inteligente 
da infraestrutura das redes de telecomunicações:

Maior tráfego de rede - As redes de internet em todo 
o mundo registraram grande aumento na demanda desde 
o início da crise, com picos recordes. Como a maioria da 
população se encontra em casa, videogames e serviços de 
streaming tornaram-se parte central da vida das pessoas, 
uma vez que são algumas das poucas alternativas de en-
tretenimento. 

Além disso, a rápida adoção de videoconferência para 
comunicação profissional e pessoal também forçou o uso 
de banda das redes atuais. À medida que as empresas se 
voltam para o trabalho remoto, e as escolas e universidades 
ampliam o uso de salas de aula virtuais, é provável que o 
aumento da demanda continue tanto agora como depois 
da crise.

Mudanças nos padrões de utilização - Enquanto o 
volume de tráfego está aumentando em todo o mundo, os 
padrões de utilização para diferentes tipos de serviços de 
comunicação também estão mudando. À medida que as pes-
soas passam a trabalhar mais de casa, as redes domésticas 
ficam mais ocupadas, enquanto as conexões corporativas 
ficam subutilizadas. 

E como as pessoas passam mais tempo em casa, den-
tro do alcance de suas redes wi-fi domésticas, houve 
queda significativa na demanda por dados móveis. Os 
usuários também estão usando dados em diferentes 
momentos do dia. Em vez do tradicional pico normal 
da noite, quando as pessoas chegavam em casa, depois 
do trabalho, e ligavam a TV para assistir ao seu serviço 
de streaming de filmes favorito, agora estamos vendo 
picos durante o dia. 

Os que agora trabalham remotamente estão fazendo 
chamadas pela internet, em vez de reuniões presenciais. 
As crianças estão em casa assistindo a vídeos online, e as 
pessoas que foram dispensadas ou perderam seus empregos 
estão gastando mais tempo navegando na rede.

Pressão nos níveis de serviço - Enquanto o acesso 
aos serviços online se torna cada vez mais crítico para o 
bem-estar mental das pessoas e para a produtividade dos 
negócios durante a crise, as operadoras de telecomunicações 
precisam redobrar esforços para manter os níveis de serviço 
na mesma qualidade do pré-crise. As pessoas que estão 
trabalhando em casa terão pouca tolerância a quedas de 
chamadas ou interrupções 
de rede, e os provedores 
que não garantirem conexão 
rápida e confiável provavel-
mente verão o aumento da 
taxa de churn.

Aumento dos riscos de 
segurança e fraude - À 
medida que as empresas pas-
sam a oferecer mais de seus 
serviços online e facilitam 
o trabalho remoto de suas 
equipes, mais oportunidades 
e incentivos surgirão para 
que fraudadores e outros 
criminosos ataquem suas 
redes de comunicações e de 
servidores. As operadoras 
de telecomunicações terão 
papel fundamental para 
garantir a detecção de com-
portamentos suspeitos, e na 
prevenção de atividades criminosas, por meio do monitora-
mento de rede. Isso tudo para proteger sua infraestrutura 
e seus clientes contra o crime cibernético.

Respostas à crise - As operadoras de telecomunicações 
podem ajudar governos e organizações a responder à pan-
demia atual e a quaisquer emergências de saúde pública 
semelhantes. No futuro, podemos esperar que cada país 
se mobilize muito mais rapidamente se ocorrer um novo 
surto, e as companhias de telecomunicações podem desem-
penhar papel fundamental na distribuição de tecnologias 
de rastreamento de contatos e monitoramento de doenças 
para a população. 

Assim, mesmo com todos os desafios que o setor enfrenta 
atualmente, é de extrema importância que as operadoras 
aproveitem os dados para tomar decisões mais inteligentes 
sobre como gerenciar e administrar sua infraestrutura de 
rede, seja no momento atual ou no futuro. 

Isso os ajudará a responder efetivamente às necessidades 
não só de seus clientes, mas também da sociedade como 
um todo.

(*) - É Customer Advisory do SAS Brasil e 
líder global em Analytics.

COMO MAnteR uMA 
AdMinistRAçãO 
inteligente nA 
infRAestRutuRA de 
teleCOMuniCAções
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

E é justamente para ajudar com-
panhias de todos os segmentos e 
portes que a Claranet CorpFlex 

acaba de implementar em seu portfólio 
no Brasil a tecnologia de nuvem híbrida, 
que une o melhor das clouds públicas 
e privadas, fazendo com que gestores 
consigam aproveitar os pontos positivos 
de cada uma, sem estourar o orçamento. 

De acordo com a companhia, a pre-
visão é que, até o final de 2025, 100% 
de seus clientes estejam adaptados ao 
novo negócio. A novidade só foi possível 
graças a recente fusão entre a Claranet 
e a CorpFlex, que tornou o Brasil o 4º 
maior país do Grupo, e que ainda tem 
muito potencial para expandir seus 
serviços. De acordo com Diogo Santos, 
CTO da companhia, ainda há situações 
específicas para nuvem pública ou priva-
da, mas que o híbrido é um modelo que 
funciona para grande parte das empresas 
brasileiras. 

“Quando a aplicação exige baixíssima 
latência e está conectada a usuários e 
esteiras fabris, ou quando não é compa-
tível com as nuvens públicas por causa 
de versão de SO (sistemas legados) ou 
requisitos técnicos muito específicos, as 
nuvens privadas (On-Premise ou Data 
Center) despontam como melhores solu-
ções, pois tem o melhor custo-benefício 
para IaaS (Infrastructure as a Service). 

Já para as aplicações mais modernas, 
ou as que são viáveis tecnicamente e 
financeiramente de se modernizar, as 
nuvens públicas são as mais recomen-
dadas, pois possuem um vasto portfó-
lio e com pagamento por uso (PaaS, 
SaaS, FaaS, etc), fora o fato de que 
este portfólio cresce a cada dia, tanto 
por desenvolvimento interno de cada 

Diogo Santos, diretor de tecnologia da 
Claranet CorpFlex.
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Para chegarmos a uma 
conclusão sobre o 
tema, imperioso ana-

lisar o que dispõe o ordena-
mento jurídico. O Decreto 
3.048/99, alterado pelo De-
creto 10.410/2020, prevê em 
seu artigo 72:

 “Art.72.O auxílio por in-
capacidade temporária 
consiste em renda men-
sal correspondente a 
noventa e um por cento 
do salário de benefício 
definido na forma pre-
vista no art. 32 e será 
devido:

 I) a contar do décimo 
sexto dia do afasta-
mento da ativida-
de para o segurado 
empregado, exceto 
o doméstico;

 II) a contar da data do 
início da incapacida-
de, para os demais 
segurados, desde 

que o afastamento 
seja superior a quin-
ze dias”.

Observa-se que, mesmo 
o doméstico não se enqua-
drando no inciso I, para a 
concessão  do benefício o 
desde o primeiro dia, im-
prescindível que o afasta-
mento seja t superior a 15 
(quinze dias). 

A Lei 8.213/91 também 
dispõe, em seu artigo 59, 
que só é devido o auxílio 
doença (agora chamado de 
auxílio por incapacidade 
temporária) para o segu-
rado incapacitado para o 
trabalho por mais de 15 
dias.

Logo, para a Previdência 
pagar desde o primeiro dia, 
o afastamento tem que ser 
superior a 15 dias. Se for 
inferior a 15 dias, recomen-
da-se que o empregador 
pague, já que a Previdência 
não vai pagar!

Eduardo Moisés

Atestados do empregado 
doméstico: responsabilidade 

da previdência social 
ou do empregador?

O que é a nuvem híbrida e porquê essa 
é a melhor aposta para as empresas

Ganho de eficiência e escala é a grande mina de ouro para a maior parte das empresas que querem 
operar financeiramente de forma mais sustentável e assertiva

ideal tanto para empresas em crescimen-
to, como empresas já consolidadas que 
buscam expandir seu ambiente digital 
de maneira econômica. “Em todos os 
setores do mercado, a nuvem híbrida 
melhora a capacidade de computação, 
armazenamento e inovação”, conta 
Diogo. Com a alta do dólar e suas con-
sequências para o mercado brasileiro, a 
cloud híbrida desponta como vantajosa 
para reduzir custos em TI, pois exige 
uma análise minuciosa dos workloads 
e permite migrar para onde realmente 
tenha o melhor custo-benefício. 

Dessa forma, a nuvem híbrida tem se 
mostrado eficiente ao oferecer as melho-
res soluções de cada um dos modelos de 
nuvem - reunindo o melhor das soluções. 
O papel das empresas parceiras em 
tecnologia é fazer a gestão das nuvens 
de forma única e exclusiva, segundo a 
Claranet CorpFlex. “A nuvem híbrida é 
uma solução que ainda permite a comu-
nicação entre cada serviço distinto. Uma 
estratégia que usa essa nova dinâmica 
oferece às empresas maior flexibilidade, 
migrando as cargas de trabalho entre as 
soluções em nuvem, conforme as neces-
sidades e a flutuação dos custos”, aponta. 

Além disso, a nuvem híbrida se adapta à 
carga de trabalho e permite que o serviço 
continue sem interrupções, fator impor-
tante para empresas que lidam com vidas, 
como na área da saúde, ou com volume 
de compras em datas comemorativas, 
como o comércio eletrônico. “Indepen-
dente do setor, os nossos engenheiros 
ficam responsáveis pela construção 
de uma interface única para gerenciar 
todos os serviços em nuvem de forma 
integrada”, finaliza Santos. Fonte e mais 
informações: (https://corpflex.com.br/). 

nuvem, quanto através dos parceiros, 
permitindo uma verdadeira transfor-
mação digital dos negócios”, explica 
o executivo.

Parte do portfólio, a Claranet Cloud 
Platform (CCP) acaba de ser lançada pela 
multinacional como plataforma de cloud 
híbrida de última geração. Os serviços 
disponibilizados envolvem melhorias 
em computação, armazenamento, rede 
e segurança no modelo “as a service”, 
que atribui ao fornecedor lidar com 
toda a estrutura de softwares e permite 
ao cliente pagar somente pelo serviço 
utilizado. Estão incluídos serviços de 
Infrastructure as a Service (Iaas) para 
SAP HANA e Oracle, que fornecem 
bancos de dados de alto desempenho. 

O lançamento acontece uma vez que a 
nuvem híbrida se apresenta como modelo 
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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:

RICARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/093.FLS.211-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (12/01/1987), residente e domiciliado Rua Serra de San-
ta Marta, 378, casa 1, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos dos 
Santos e de Maria José Salvador dos Santos. KAROLINE DE CARVALHO ANTERO 
ROSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado 
(CN:LV.A/061.FLS.079 LUCÉLIA/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (20/11/1995), residente e domiciliada Rua Serra 
de Santa Marta, 378, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Antero Rosa e de Vilma da Conceição Carvalho.

BRUNO DE ALMEIDA COSTA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.164V MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa (22/01/1990), residente e 
domiciliado Rua Gato Cinzento, 809, bloco 05, apartamento 208, Vila Urupês, Suzano, 
neste Estado, Suzano, SP, filho de Valdir de Araujo Costa e de Maria Marta de Almei-
da Costa. RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/228.
FLS.254-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos 
e noventa e sete (09/08/1997), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 371, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José dos Santos Pereira Filho e de 
Eliana Nascimento dos Santos Pereira.

VINÍCIUS MENDES DOS REIS, estado civil divorciado, profissão contador, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecen-
tos e noventa (30/07/1990), residente e domiciliado Rua Doutor José de Porciúncula, 
1539, Parque Paulistano, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Janilton Mendes dos 
Reis e de Ednoelia Mendes de Aquino. THALITA SOUZA DE JESUS, estado civil sol-
teira, profissão secretária, nascida neste Distrito (CN:LV.A/243.FLS.252V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (26/02/1996), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 292, apartamento 32-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo 
Conceição de Jesus e de Simone Souza Raposo de Jesus.

JOSÉ FERNANDO POIANI, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Ariranha, neste Estado, Ariranha, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e cin-
quenta e quatro (04/05/1954), residente e domiciliado Rua Marim, 200, apartamento 
21-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Poiani e de Lourdes Con-
ceição Cruz Poiani. ROSELI PEREIRA CARVALHO, estado civil viúva, profissão do lar, 
nascida em Mariluz, Estado do Paraná, Mariluz, PR no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e sessenta e nove (29/10/1969), residente e domiciliada Rua Marim, 200, 
apartamento 21-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pereira e de 
Maria de Lourdes Pereira.

LEONARDO CHERRY DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão policial militar, nas-
cido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.275V-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e um 
(19/06/1991), residente e domiciliado Rua Capichanã, 304, Vila Nair, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Marcos Antonio de Souza e de Fatima Aparecida Cherry de Souza. 
STEFANI LIMA FORSBERG, estado civil solteira, profissão assistente técnica de obras, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/093.FLS.174V ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e um (05/05/1991), residen-
te e domiciliada Rua Jacinto Machado, 32, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Frank 
Christian Forsberg e de Marta de Lima Forsberg.

BIANCA KAREN BISPO, estado civil solteira, profissão escriturária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/143.FLS.047-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (20/09/1987), residente e domiciliada 
Rua Sílvio Barbini, 46, bloco A, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darcio Ferreira Bispo e de Joana da Silva Bispo. 
ANA PAULA DO NASCIMENTO LUCINDA, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/10.FLS.017-2º DISTRITO 
DE DUQUE DE CAXIAS/RJ), Duque de Caxias, RJ no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (18/09/1986), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 
46, bloco A, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Lucinda e de Maria Neide do Nascimento.

WILSON DAYRELL MARTINS, estado civil solteiro, profissão técnico de telecomuni-
cação, nascido no Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.066-CAN-
GAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(13/01/1983), residente e domiciliado Rua Dança do Fogo, 15, apartamento 153-A, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos 
Martins e de Alcilan de Lima Dayrell Martins. TELMA DE SOUSA JANUARIO, estado 
civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, SP 
no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (01/02/1982), residente 
e domiciliada Rua Dança do Fogo, 15, apartamento 153-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Silvestre Januario e de Maria 
Rosa de Sousa.

DANILO MOTA DE MENEZES, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.167V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e nove (05/06/1989), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 1375, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Amintas Correia de Menezes e de Valdeni Moreira da 
Mota. ESTHEPHANY YARBY ROCA, estado civil solteira, profissão operadora de aten-
dimento, nascida em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia, Santa Cruz de La Sierra - Bolívia 
no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e dois (23/07/1992), residente e 
domiciliada Rua Alagoas, 101, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Hugo Yarby Malloja e de Roxana Roca Mendez.

IVANILDO DE SOUSA LIMA, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido em 
Itaiá, Município de Firmino Alves, Estado da Bahia (CN:LV.A/004.FLS.119V-ITAIÁ-FIR-
MINO ALVES/BA), Firmino Alves, BA no dia trinta e um de julho de mil novecentos e 
setenta e quatro (31/07/1974), residente e domiciliado Rua Manuel de Mata Sá, 220, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivani de Sousa 
Lima. MERILIN QUIEM DE CARVALHO, estado civil divorciada, profissão do lar, nas-
cida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de de-
zembro de mil novecentos e setenta e cinco (12/12/1975), residente e domiciliada Rua 
Manuel de Mata Sá, 220, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ailton Muniz de Carvalho e de Sônia Maria Quiem de Carvalho.

ROMILDO MARTINS RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/063.FLS.267 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e setenta e três (17/05/1973), residente e domiciliado Rua Cunha 
Porã, 145, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Rodrigues e de 
Alice Martins Rodrigues. ELZA RAMOS DUARTE, estado civil solteira, profissão operadora 
de produção, nascida em Registro, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.010 REGISTRO/SP), 
Registro, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta (09/07/1980), residente e do-
miciliada Rua Eponina Viana Credidio, 36, casa 2, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Ramos Duarte e de Maria Vanderlina Ramos Batista.

DANILO MARTINS INACIO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão instalador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/157.FLS.117 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (28/12/1996), re-
sidente e domiciliado Rua André Bacci, 62, casa 05, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Franklin Ferreira Brito e de Barbara Martins 
Inacio. CAMILA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão analista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/285.FLS.208-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e noventa e sete (23/07/1997), residente e domiciliada Rua 
André Bacci, 62, casa 05, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rudinei da Silva Ribeiro e de Janete Rosa da Silva.

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO, estado civil solteiro, profissão mon-
tador, nascido neste Distrito (CN:LV.A/198.FLS.046-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (10/02/1994), residente e 
domiciliado Rua Harry Danhenberg, 1012, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Carlos Neves Furtado e de Angelica dos Santos. ELIZAMA MAYARA 
VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Maceió, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/014.FLS.293 MARAVILHA/AL), Maceió, AL no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (01/05/1994), residente e domiciliada Rua Harry 
Danhenberg, 1012, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Porfirio 
da Silva Neto e de Angela Macia Vieira da Silva.

RONALDO MANOEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manu-
tenção, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/118.FLS.025V-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia doze de maio de mil novecentos e setenta 
e cinco (12/05/1975), residente e domiciliado Rua Confissão, 571, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo dos Santos e de Maria Celia de Jesus San-
tos. ELENICE DAS NEVES DE SANTANA, estado civil divorciada, profissão do lar, nas-
cida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CC:LV.B/395.FLS.280-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (15/05/1982), 
residente e domiciliada Rua Confissão, 611, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de João Borges de Santana e de Valdete Maria das Neves de Santana.

THIAGO ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão escriturário administrativo, 
nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/237.FLS.272V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (28/08/1992), residente e domiciliado Rua Lucila Faria, 297, casa 01, 
Jardim Fernandes, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Elias José da Silva e de Ana Al-
ves de Almeida Pinto. MAYARA MATOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão aten-
dente de telemarketing, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/378.
FLS.185-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil no-
vecentos e noventa e quatro (13/07/1994), residente e domiciliada Rua Manuel Jorge 
Correa, 40, bloco G, apartamento 21, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ademildo Tomaz Pereira e de Iva Santos de Matos.

GILDASIO CARVALHO SANTANA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
pedreiro, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/330.FLS.279F-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e oito (19/12/1998), residente e domiciliado Avenida Caititu, 1368, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Carvalho 
Santana e de Maria da Cruz do Nascimento Santos. GIOVANNA MARIA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarujá, neste Estado 
(CN:LV.A/136.FLS.204-VICENTE DE CARVALHO/GUARUJÁ/SP), Guarujá, SP no dia 
vinte e nove de setembro de dois mil e um (29/09/2001), residente e domiciliada Rua 
Borboleta Amarela, 334, casa 03, Jardim São Martinho, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Cristiano Augusto da Silva e de Zelia Ferreira da Silva.

KAUAN TEIXEIRA REVERSI, estado civil solteiro, profissão motorista de aplicativo, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 161.FLS.168-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de dois mil (19/01/2000), residente e 
domiciliado Rua Maurício Araújo Martins, 242, Vila Aparecida, nesta Capital, São Pau-
lo, SP, filho de Jackeline Teixeira Reversi. MARINA SOUZA DE ABREU, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV-A
-536,FLS.282-1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo 
do Campo, SP no dia dezesseis de setembro de dois mil (16/09/2000), residente e do-
miciliada Rua Engenheiro Villares da Silva, 1029, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arnaldo Gonçalves de Abreu e de Ivanete da Luz Souza.

LEONARDO ALVES NUNES, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido no Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/228.FLS.222-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (01/11/1989), 
residente e domiciliado Rua João de Miranda, 230, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Elvecio Nunes e de Lindaura Alves Jorge Nunes. THAYNA DE SÁ ALVES, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/351.FLS.222-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e 
nove (17/08/1999), residente e domiciliada Rua João de Miranda, 230, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adalberto Alves Martins e de Sueli Alves de Sá.

MATHEUS BRITO DANTAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-211,FLS.255V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/09/1994), re-
sidente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 02, apartamen-
to 108, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ezio 
Mendes dos Santos e de Cristiane Brito Dantas dos Santos. TAINA ROSA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão publicitária, nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV-A-100,FLS.80V CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (06/02/1995), residente e domiciliada Avenida Afonso de 
Sampaio e Sousa, 129, bloco 02, apartamento 108, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Carvalho Santos e de Adriana Rosa Santos.

GIOVANI HENRIQUE CASTRO SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nasci-
do no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.142V-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e sete 
(29/03/1997), residente e domiciliado Rua Bento Ribeiro, 36, apartamento 94-A, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Umberto da Silva e de Eunice de Castro 
Sousa Silva. ANDRESSA YUMI TOKUMORI, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/165.FLS.084-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e sete (12/07/1997), 
residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 36, apartamento 94-A, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Seiso Tokumori e de Massaco Asato Tokumori.

ELVYS PRADO GOMES, estado civil solteiro, profissão contador, nascido no Subdistrito 
Brás, nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.033V-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
julho de mil novecentos e noventa e dois (17/07/1992), residente e domiciliado Rua Diácono 
Francisco Jamas Pedral, 196, Jardim Figueiredo, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Fer-
raz de Vasconcelos, SP, filho de Antonio Ferreira Gomes e de Eleni Prado do Nascimento 
Gomes. ALEXANDRA YUKIE KAWAKAMI, estado civil solteira, profissão arquiteta e urba-
nista, nascida em Presidente Prudente, neste Estado (CN:LV.A/151.FLS.031-PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP), Presidente Prudente, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (15/06/1992), residente e domiciliada Rua Nabiça, 182, Vila Verde, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Paulo Kiyoshi Kawakami e de Luiza Toyoko Suyama Kawakami.

IGOR YOHEI SHINOHARA MUNIZ, estado civil solteiro, profissão técnico TI, nascido no Sub-
distrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 168,FLS.224V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (21/09/1994), resi-
dente e domiciliado Rua Júlio de Mesquita, 575, bloco 01, apartamento 92, Paulicéia, São 
Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP, filho de Claudio Rodrigues 
Muniz e de Romy Simone Shinohara. NATHALIA MOREIRA, estado civil solteira, profissão 
publicitária, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-110,FLS.259 BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(01/10/1992), residente e domiciliada Rua Francisco da Cunha, 365, Jardim Itapemirim, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Moreira e de Susana Conceição Moreira.

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV-A-062,FLS.091V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de junho de mil novecentos e oitenta e dois (03/06/1982), residente e domiciliado Rua Luiz 
Antônio Gonçalves, 560, casa 04, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Francisco de Oliveira e de Rita Novack de Oliveira. MARIA FERNANDA DE OLI-
VEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Suzano, 
neste Estado (CN:LV-A 211,FLS.290V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte e cinco de 
fevereiro de dois mil e dois (25/02/2002), residente e domiciliada Rua Luiz Antônio Gonçal-
ves, 560, casa 04, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto 
Dantas do Nascimento e de Elza Aparecida de Oliveira do Nascimento.

HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido neste Distrito (CN:LV-A-232,FLS.178V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (10/09/1995), residente e domici-
liado Rua Maria Baumann Mendonça, 510, casa 06, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Ananias Santos Ferreira e de Maria da Glória da Silva Ferreira. THAIS DA SILVA 
LUCAS, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida neste Distrito (CN:LV-A
-364,FLS.288V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de dois mil 
(26/01/2000), residente e domiciliada Rua Pedro José Ribeiro, 09, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Lucas e de Rosa Maria da Silva Lucas.

ISSAKHA FALL, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Typ - Senegal, 
Typ - Senegal no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/10/1984), 
residente e domiciliado Rua Almirante Barroso, 121, apartamento 31, Brás, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filho de Mbacke Fall e de Bousso Kane. JOSIANE APARECIDA 
GUIMARÃES, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/011.FLS.061V BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (04/01/1986), residente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, 
387, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonia das Graças Guimarães.

EDUARDO OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/528.FLS.141-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(10/09/1999), residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 294, Vila Ver-
de, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Oliveira Souza e de Maria Apareci-
da Oliveira Souza. LARISSA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/362.FLS.188V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (30/12/1999), 
residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 148, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cicero Aparecido da Silva e de Ana Cristina Pereira da Silva.

JANDER DE OLIVEIRA SCHENDROSKI, estado civil solteiro, profissão coordenador de pla-
nejamento, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/48.FLS.40V-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (11/01/1988), residente 
e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 1333, apartamento 82, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Felomar Schendroski e de Sandra de Oliveira. FRANCIELE SILVA FAQUINETTI, estado 
civil solteira, profissão contadora, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/84.
FLS.241-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (10/02/1993), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 1333, apartamento 82, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Faquinetti e de Noeme Silva Faquinetti.

KLEITON MOREIRA ARRAIS TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.019V-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (22/02/1994), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apar-
tamento 112, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Almeida 
Teixeira e de Antonia Moreira Arrais Teixeira. SUZANA LOPES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão assistente de RH, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/035.FLS.119-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP 
no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (09/04/1985), residente e do-
miciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apartamento 112, Vila Santana, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Lopes da Silva e de Zenita Lopes da Silva.

FERNANDO GOMES MATHIAS, estado civil solteiro, profissão topógrafo, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/038.FLS.105V FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (07/11/1985), residente e domiciliado Rua Alexandre Mauro, 57, aparta-
mento 34-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Diogenes Mariano Mathias e de Celeste Duarte Gomes Mathias. VIVIAN FERNANDES, 
estado civil solteira, profissão monitora de qualidade, nascida no Subdistrito Mooca, 
nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.019V-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril 
de mil novecentos e noventa (06/04/1990), residente e domiciliada Rua Agnes Roselin, 
48, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Dalvo Correa Fernandes e de Lucia Aparecida Dorta Fernandes.

MURILO SODRE VICENTE, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/140.FLS.198-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil 
novecentos e noventa e um (07/03/1991), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 148, bloco 
A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Genivaldo Brito dos Santos Vicente e de Cleuza Cristina Sodre. JESSICA LEMOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão balconista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/377.FLS.282V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de dois mil (05/07/2000), residente e domi-
ciliada Rua Carlo Albacini, 145, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alecir Mattos Santos e de Ivonete Lemos Mattos Santos.

KLEBER MACHADO BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.225 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (09/12/1987), 
residente e domiciliado Rua Oscar Wilde, 43, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Brandão Sobrinho e de Sonia José Machado 
Brandão. DAYANE TAVARES TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão funcionária pú-
blica, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS 008 GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa (30/04/1990), residente 
e domiciliada Rua Oscar Wilde, 43, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Aflanio Teixeira e de Rosa Maria Tavares.

MICHAEL OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/101.FLS.299-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (12/02/1988), residente e domiciliado Rua Manoel de Mata Sá, 145, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco 
Oliveira e de Edna Pereira Oliveira. CAMILA ALVES DE MATOS, estado civil solteira, pro-
fissão costureira, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/103.FLS.231-SUZANO/SP), 
Suzano, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa (23/05/1990), residente 
e domiciliada Rua Manoel de Mata Sá, 145, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Tiburcio Vieira de Matos e de Geralda Alves de Sousa.

IGOR DA SILVA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nasci-
do em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/104,FLS.180 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia 
nove de junho de mil novecentos e noventa (09/06/1990), residente e domiciliado Rua 
Lírio da Paz, 101, Jardim Ikeda, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filho de Marcondes 
Leite de Sousa e de Maria Bernadete da Silva de Sousa. TALITA BARBOSA ARGOLO, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/92,FLS.159V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e 
seis (08/10/1986), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 797, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Francisco Peixoto Argolo e de Zenilca Barbosa de Jesus Argolo.

GEÓSITON MENDES DOS REIS, estado civil solteiro, profissão líder, nascido em Irecê, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/03,FLS.300-MORRO DO CHAPÉU/BA), Irecê, BA no dia vinte e 
dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (22/12/1983), residente e domiciliado 
Rua Fontoura Xavier, 760, apartamento 32, bloco B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Gilvan Amorim dos Reis e de Margarida Mendes da Silva. CAROLINA LIMA EVERTON, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/54,-
FLS.22-4ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia oito de maio de mil novecentos e 
noventa e um (08/05/1991), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 760, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato Lindoso Everton e de Suelena Sousa Lima.

BRUNO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão gasista, nascido no Subdistrito Tatua-
pé, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.298V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
um de junho de mil novecentos e noventa e dois (21/06/1992), residente e domiciliado 
Rua Lopes de Medeiros, 212, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de João Francisco Oliveira e de Edna Pereira Oliveira. SUZANA SOARES 
CORREA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida no Subdis-
trito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.196-SANTANA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (24/02/1991), residente 
e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 212, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anilson Soares Correa e de Nilzete Jose Basilio Correa.

CLÉRISTON LEONARDO ISHIHARA STEIN, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
mecânico, nascido no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.173V-VILA 
MARIA/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/11/1994), residente e domiciliado Rua Itaguatins, 43, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Neri Emilio Stein e de Luiza Ishihara Stein. LETÍCIA SACARO LIMA, 
estado civil solteira, profissão administradora, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/233.FLS.190F-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio 
de mil novecentos e noventa e sete (13/05/1997), residente e domiciliada Rua Campinas do 
Piauí, 636, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jayme Lima Filho e de Alba Valeria Sacaro.

MARCELO LEAL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estampador, nascido no Sub-
distrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-134,FLS.065 BELA VISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e seis (09/03/1986), residente e domi-
ciliado Rua Bernardo Leon, 155, bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elizene Leal da Silva. GILDA DE ALMEIDA 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de classe, nascida em Tutóia, Estado do 
Maranhão (CN:LV-A-061,FLS.180 TUTÓIA/MA), Tutóia, MA no dia vinte e cinco de junho 
de mil novecentos e oitenta e seis (25/06/1986), residente e domiciliada Rua Bernardo 
Leon, 155, bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Helito da Cruz Vieira e de Maria Deijanira Dias de Almeida Vieira.

THIAGO RÉGIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, 
nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.105-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (08/08/1988), 
residente e domiciliado Rua Poesia do Sertão, 65, apartamento 31-A, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Benedito Gonçalves 
dos Santos e de Sandra Regina dos Santos. KARYNE AUGUSTO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão operadora de telecobrança, nascida neste Distrito (CN:LV.A/104.
FLS.169V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecen-
tos e oitenta e oito (29/03/1988), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 780, 
apartamento 44-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Nivaldo Valeriano da Silva e de Deuci Augusto Valeriano da Silva.

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pintor, 
nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e oitenta e cinco (21/06/1985), residente e domiciliado Avenida 
Mariana Junqueira, 72, bloco 02, apartamento 222, Vila São Paulo, Ferraz de Vascon-
celos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Ana Rodrigues dos Santos 
Pereira. DANIELA FIGUEIREDO, estado civil divorciada, profissão pedagoga, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (16/06/1987), residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 102, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Paschoal Figueiredo e de Maria dos Santos 
Figueiredo.

EDUARDO ALVES VICENTE, estado civil solteiro, profissão atendente de negócios, 
nascido no Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV-A 174,FLS.051V-TUCURUVÍ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (26/09/1981), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 109, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Eliezio Alves 
Vicente e de Maria das Graças Vicente. DAIANE GUERINO, estado civil solteira, profis-
são radialista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-115,FLS.046-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (09/05/1984), 
residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 109, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Guerino e de Maria de Lourdes 
Santos Guerino.

MÁRCIO SIQUEIRA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em 
Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas (CN:LV.A/046.FLS.053 1º DISTRITO DE PAL-
MEIRA DOS ÍNDIOS/AL), Palmeira dos Índios, AL no dia trinta de junho de mil novecen-
tos e oitenta e nove (30/06/1989), residente e domiciliado Rua Ilha de Santa Ana, 259, 
bloco 05, apartamento 44, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aloísio 
Barbosa de Araújo e de Maria Siqueira de Araújo. BÁRBARA DE LIMA ROCHA, estado 
civil solteira, profissão contadora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.
280V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/06/1989), residente e domiciliada Rua Pesci, 49, Vila Caju, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de José Brito Rocha e de Eliara Teixeira de Lima Rocha.

EMERSON PIRES MARIO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão fiscal de 
linha de ônibus, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta (04/10/1980), residente e domiciliado Rua São 
Félix do Piauí, 597, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Her-
mes Wantuil Nascimento e de Maria José da Silva Nascimento. MARCELLA PEREIRA 
CORDEIRO, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Bragança, Estado 
do Pará (CN:LV.A/044.FLS.287-AUGUSTO CORRÊA/PA), Bragança, PA no dia onze 
de setembro de mil novecentos e noventa e sete (11/09/1997), residente e domiciliada 
Rua Victório Santim, 586, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ulisses 
Barbosa Cordeiro Neto e de Cilene Pereira Cordeiro.

EMERSON DE GODOI SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido neste Distrito (CN:LV-A-216,FLS.090V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e um de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (21/12/1994), residente e do-
miciliado Rua dos Artistas, 173, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Israel Souza Santos e de Elaine Ribeiro de Godoi Santos. BEATRIZ SILVA SOUZA, 
estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida neste Distrito (CN:LV-A-401,FLS.
291V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de dois mil e um 
(22/09/2001), residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 234, bloco F, apartamento 33, 
Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Jeronimo de Souza 
e de Vera de Jesus Silva.

MATHEUS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-264,FLS.161 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de janeiro de dois mil e um (05/01/2001), residente e domiciliado Travessa 
Particular Vinte e Nove de Janeiro, 29, Jardim Lourdes, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Josue Ferreira de Souza e de Noemia Soares Ivo Ferreira de Souza. AMANDA DA PAZ 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Ca-
pital (CN:LV-A-315,FLS.136 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dois de junho de dois 
mil e três (02/06/2003), residente e domiciliada Rua Guarapá, 101, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Edilson da Silva e de Amarise Alves da Silva.

GABRIEL CRISTIANO DE SANTANA LUIZ, estado civil solteiro, profissão atendente, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.281V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (11/02/1997), residente e domiciliado Rua 
Estevão Dias Vergara, 58, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cristiano Roberto Luiz e de Maria Lucia de Santana Luiz. THAINA CRISTINA 
MARQUES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São 
Paulo - Capital (CC:LV.B/313.FLS.069-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e noventa e seis (29/09/1996), residente e domiciliada 
Rua Tibúrcio de Sousa, 3350, bloco 07, apartamento 23, Itaim Paulista, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Valcir Roberto do Nascimento e de Sandra Cristina Marques.

MAURICIO HERRERA VIANA, estado civil solteiro, profissão técnico de manutenção, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/19.FLS.297-ITAQUERA SP), São Paulo, SP no dia seis 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (06/02/1978), residente e domiciliado 
Rua Matashiro Yamagushy, 280, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio 
Luiz Viana e de Madeleine Herrera Viana. ELAINE CRISTINA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão telefonista, nascida em Jandira, neste Estado (CN:LV.A/07.FLS.15 
JANDIRA/SP), Jandira, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco (27/10/1975), residente e domiciliada Rua Matashiro Yamagushy, 280, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mizael Ferreira e de Aurelina da Silva Ferreira.

HENRIQUE ORTEGA DO SACRAMENTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
compras, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.213V-VI-
LA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete (24/10/1997), residente e domiciliado Avenida Cristóvão de Salamanca, 
236, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Carlos do Sacramento e de Sandra Mara Lopes Ortega do Sacra-
mento. SABRINA FERREIRA FRANÇA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/778.FLS.268-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e 
noventa e nove (19/08/1999), residente e domiciliada Avenida Cristóvão de Salamanca, 
236, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sidnei Braga da França e de Idenilde Ferreira França.

RENAN LEANDRO DAS CHAGAS SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.130-PARI/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa (11/06/1990), residente e domi-
ciliado Rua Inauini, 386, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Clovis Leandro da Silva e de Damiana Josefa das Chagas Silva. FERNANDA SILVA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São 
Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/402.FLS.284-1º SUBDISTRITO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia dez de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e três (10/02/1993), residente e domiciliada Rua Antônio de 
Lemos e Faria, 19, B, Jardim Santo André, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edson 
Oliveira dos Santos e de Maria Leuda da Silva dos Santos.

DANIEL JÚNIOR MONTEIRO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/57.FLS.109-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e um (23/10/1981), residente e domiciliado Rua Ani-
tápolis, 101, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Leonardo Mon-
teiro e de Hilda Maria Pereira Monteiro. MARCIA CRISTINA MOREIRA PUTUMUJU, 
estado civil divorciada, profissão manicure, nascida em Itororó, Estado da Bahia, Itororó, 
BA no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (26/12/1976), 
residente e domiciliada Rua Anitápolis, 101, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joel Putumuju e de Maria Lucia Cardoso Moreira.

LEANDRO GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico em telecomu-
nicações, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro 
de mil novecentos e oitenta e um (29/10/1981), residente e domiciliado Rua das Boas 
Noites, 85, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes da 
Silva e de Nilma Arlinda Gomes da Silva. MARICÉLIA RODRIGUES DA COSTA, estado 
civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Santana do Ipanema, Estado de Alagoas 
(CN:LV.A/12.FLS.76-OLHO D'ÁGUA DAS FLORES/AL), Santana do Ipanema, AL no dia 
quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (15/08/1982), residente e domicilia-
da Rua das Boas Noites, 85, casa 02, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cosmo Rodrigues da Costa e de Eurides Rodrigues Sobrinho.

RONAN FELIPE JORGE, estado civil solteiro, profissão assistente de departamento de ma-
temática, nascido em Itapira, neste Estado (CN:LV.A/132.FLS.169-ITAPIRA/SP), Itapira, SP 
no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e dois (02/04/1992), residente e domiciliado 
Rua Norival Aparecido Costa, 73, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tereza Be-
nedita Jorge. ANA CAROLINA RAMOS PIRES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Bragança Paulista, neste Estado (CN:LV.A/271.FLS.15 BRAGANÇA PAULIS-
TA/SP), Bragança Paulista, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (28/08/1992), residente e domiciliada Rua Norival Aparecido Costa, 73, casa 03, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo José Pires e de Gilda Aparecida Ramos Pires.

ANDRE HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão promo-
tor de vendas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro 
de mil novecentos e noventa (15/01/1990), residente e domiciliado Rua Eugênio Albini, 
172, casa 08, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Laercio Francisco da Silva e de Ivete Maria Lopes Monteiro da Silva. LARISSA PE-
NHA MONTINI, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Pari, 
nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.269 PARI/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (15/08/1992), residente e domiciliada Rua Eugênio 
Albini, 172, casa 08, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marco Aurelio Montini e de Elisangela da Rocha Penha.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Tente outra vez!
Eu nunca soube o 
motivo, mas “Tente 
outra vez” é uma 
das minhas músicas 
favoritas do saudoso 
e genial Raul Seixas. 
Ela tem uma cadência 
arrastada, uma 
pegada meio brega-
gospel e uma letra 
de autoajuda; mas, 
quando a escuto me 
traz uma energia boa, 
me faz cantar e tem 
uma frase que sempre 
me chamou muita 
atenção: “não pense 
que a cabeça aguenta 
se você parar”

Passei a vida ouvindo 
falar e acreditando 
no contrário, que era 

a mente que controlava o 
corpo. Mas, como o pro-
fético Raulzito previu, o 
mundo parou e realmente 
nossas cabeças não estão 
aguentando. Uma pesqui-
sa recente realizada pelo 
Instituto de Psicologia da 
UERJ mostrou que, durante 
a pandemia, o número de ca-
sos de ansiedade e estresse 
aumentaram em 80% e os de 
depressão em 50%. 

O medo do vírus, a guerra 
política e, principalmente, o 
afastamento social estão di-
lacerando nossa saúde men-
tal. E para piorar, a crise eco-
nômica está nos impondo 
uma pressão por resultados 
imediatos e aprendizados 
urgentes. Segundo o Linke-
dIn, para 2020, precisamos 
ser criativos, colaborativos, 
adaptáveis, persuasivos e 
emocionalmente inteligen-
tes; ou seja, precisamos ser 
inovadores.  

Realmente, tenho repara-
do numa busca implacável 
das empresas por cursos, 
metodologias e ferramentas 
que ajudem no desenvolvi-
mento dessas e outras soft-
skills em seus colaborado-
res. Mas, isso nos leva a dois 
grandes questionamentos: 
 1) Como ser inovador 

sem tempo e margem 
para erro, se a inova-
ção nada mais é do que 
um processo contínuo 
de tentativa e erro? 

 2) Será que nesse mo-
mento, em que nossas 
cabeças não estão 
dando conta do bási-
co, essas deveriam ser 
nossas prioridades? 

Desde Maslow já sabemos 
quais são as nossas priori-
dades. E, mais óbvio ainda 
do que isso, é o fato de que 
medo, tensão, solidão e 
tristeza não se curam com 
mais trabalho e, infelizmen-
te, 100% das pessoas que 
conheço estão trabalhando 
muito mais durante a pan-
demia do que antes dela. 

Para não ficarmos todos 
“malucos-beleza”, mais do 
que prioridade, a preocu-
pação efetiva e constante 
pelo bem-estar de nossos 
colaboradores deve ser uma 

obsessão. E aí vem mais um 
questionamento: será que 
sabemos o que verdadeira-
mente nos faz sentir bem e 
nos traz felicidade?  

Na busca por essa respos-
ta, a psicóloga e professora 
de Ciência da Felicidade 
em Yale, Dra. Laurie Santos, 
juntou os resultados de 
décadas de pesquisas sobre 
o tema e criou o curso “A 
psicologia e a vida boa”, o 
mais popular da história da 
universidade. Em seu po-
dcast, The Happiness Lab, 
ela mostra que felicidade é 
algo que pode ser adquirido, 
basta ser estimulada com a 
prática de alguns hábitos e 
comportamentos simples 
em nosso dia a dia. Os prin-
cipais são: 
 1) Seja altruísta - Ajudar 

aos outros te faz mais 
feliz do que a própria 
pessoa que foi ajuda-
da;  

 2) Seja sociável (de ver-
dade) - Saia das re-
des sociais; elas são 
tóxicas! Interaja ao 
máximo com amigos, 
familiares, colegas e 
até desconhecidos. 
Faça-se presente, 
apesar da distância; 

 3) Seja grato - Exercer 
gratidão melhora seu 
humor, sono e até sua 
imunidade. Agradeça 
e valorize as coisas 
boas que acontecem 
em sua vida; 

 4) Releve as coisas ruins - 
Principalmente aque-
las sobre as quais você 
não tem controle, nem 
influência; 

 5) Mantenha hábitos sau-
dáveis - Fazer exer-
cícios, dormir bem 
e comer bem são os 
melhores remédios 
tanto para o corpo 
quanto para a mente.  

Parecem práticas óbvias e 
clichês, mas são resultados 
de décadas de pesquisas, 
possuem base científica e, 
repare, o isolamento social 
nos dificulta a exercer cada 
uma delas. Além disso, a 
sobrecarga no trabalho e a 
falta de ações corporativas 
para estimular esses hábi-
tos também não têm nos 
ajudado. 

Estamos vivendo o mo-
mento mais complicado 
de nossas vidas e, sim, 
precisamos trabalhar duro 
para superar essa crise. 
Mas, uma vez que nossas 
necessidades e prioridades 
já estão mapeadas, leve-as 
sempre em consideração em 
suas iniciativas. A situação 
nos exige ser inovador e 
arriscar; mas, se algo não 
der certo de primeira, não se 
cobre tanto, respire, apren-
da com os erros, peça ajuda 
e tente outra vez.  

(*) - É CEO na PlayerUm (https://
playerum.com.br/) e especialista, 

há nove anos, na criação e 
desenvolvimento de jogos, 

aplicativos e plataformas de 
conteúdo engajadoras e interativas 

que transformam e melhoram 
processos de comunicação e 

aprendizagem para todas as áreas 
de uma empresa. Formado em 

Administração de Empresas pela 
Puc-Rio, Flávio tem especialização 

em Finanças pela COPPEAD UFRJ e 
já teve passagem por empresas como 

Ipiranga e MSW Value Management.

Flávio Stoliar (*)

Ralf Germer (*)
 
O Banco Central tem trazi-

do atualizações necessárias 
para levar o ecossistema 
bancário brasileiro a um 
novo patamar de inovação 
e equipará-lo aos mercados 
mundiais mais avançados. 
Termos como PIX e Open 
Banking estarão cada vez 
mais presentes em nosso 
dia a dia, uma vez que 
prometem transformar a 
forma como lidamos com 
as transações financeiras. 

Não é preciso ser especia-
lista para entender que essas 
resoluções vão incentivar a 
inovação e competição en-
tre as instituições financei-
ras e, consequentemente, 
quem se beneficiará serão 
os consumidores. A primeira 
novidade são os pagamen-
tos instantâneos, iniciativa 
prevista para chegar em 
novembro e que visa trazer 
mais praticidade. O PIX vai 
permitir que as transações 
sejam efetivadas em até dez 
segundos, sem restrição de 
datas e horários, reduzindo 
significativamente os custos 
das operações e abrindo um 
leque de possibilidades para 
o varejo e os consumidores. 

Por meio da tecnologia, 
pagadores e recebedores 
movimentarão o seu di-
nheiro de forma online e 
imediata para toda e qual-
quer entidade, empresa e 
pessoa física. 

Já o Open Banking é 

O Brasil aparecia em sétimo lugar entre os países que mais 
investem no mercado imobiliário americano.
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João Carlos Marchesan (*)
 
Não há dúvida para nenhum setor 

da atividade econômica que  o sistema 
tributário brasileiro é um dos principais 
entraves à competitividade da nossa in-
dústria. Dotado de  um modelo tributário 
altamente complexo, composto por um 
número excessivo de tributos, com con-
centração sobre o consumo, e que exige 
um alto custo administrativo, a mudança 
na legislação torna-se premente e só uma 
reforma pode trazer isso para o país.

Além disso, a tributação ocorre na 
origem, o que abre espaço para política 
de atração de empresas por meio da 
concessão de benefícios fiscais, levando 

a distorções nas decisões de investimen-
tos, permite a cumulatividade, dificulta o 
acesso a créditos relativos às operações, 
onerando exportações e investimentos.

Esse emaranhado de ineficiências 
combinado à grave crise que passamos, 
torna ainda mais urgente uma reforma 
tributária que possa ajudar o Brasil a 
retomar o crescimento. Estudos recen-
tes divulgados afirmam que a simples 
mudança para um sistema tributário 
mais racional e eficiente, torna possível 
o aumento do PIB potencial do Brasil 
em 20% em 15 anos, em razão princi-
palmente do aumento da produtividade 
total dos fatores e do aumento dos 
investimentos.

Assim apoiamos veemente uma refor-
ma que simplifique o atual sistema tribu-
tário, e, em especial a tributação sobre 
o consumo, reduzindo a insegurança 
jurídica e os custos administrativos tanto 
por parte dos contribuintes como do fis-
co, aumentando a competitividade dos 
bens e serviços nacionais nos mercados 
interno e externo.

Precisamos com urgência de uma 
reforma que garanta ao sistema tribu-
tário nacional a simplificação, justiça 
e transparência desejada por todos os 
contribuintes. Os benefícios desta ação 
são muitos, incluindo uma melhora do 
ambiente de negócios do país em razão 
da redução dos custos relacionados à 

administração dos tributos e dos litígios, 
aumento da segurança jurídica, amplia-
ção da taxa de investimento por conta 
da redução do custo que ocorrerá nas 
máquinas e equipamentos ao eliminar 
a cumulatividade do sistema e garantir 
o crédito imediato. 

Todos os fatores permitirão aumento 
da produtividade, ganho de competiti-
vidade da produção nacional, expansão 
dos investimentos, redução do índice 
de desemprego e  aumento da renda 
do país.

 
(*) - É administrador de empresas, empresário e 

presidente do Conselho de Administração 
da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria 

de Máquinas.

Divulgação 
da Lista Suja 
do Trabalho 
Escravo

O plenário do STF decidiu 
manter a divulgação da lista 
de empregadores autuados e 
punidos em processo admi-
nistrativo por manter traba-
lhadores em condição análoga 
à de escravidão, a chamada 
Lista Suja do Trabalho Escra-
vo. O julgamento foi realizado 
em sessão encerrada na noite 
de segunda-feira (14) no ple-
nário virtual, formato em que 
os ministros votam por escrito 
remotamente.

A lista do trabalho escravo 
existe desde 2004, tendo sido 
renovada e regulamentada 
por diversas portarias desde 
então. Em geral, os empre-
gadores listados foram alvo 
de fiscalização em que houve 
o resgate de trabalhadores 
em condições precárias. A 
lista era contestada pela 
Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc). Para a entidade, 
seria inconstitucional uma 
portaria conjunta publicada 
em 2016 pelos então mi-
nistérios do Trabalho e das 
Mulheres, Igualdade Racial e 
Direitos Humanos. A norma 
regulamentou como seria feita 
a divulgação dos nomes.

O relator do caso no Su-
premo, ministro Marco Au-
rélio Mello, discordou. Ao 
contrário de violar direitos 
fundamentais, como alegado 
pela associação, o ministro 
afirmou que a divulgação da 
lista garante a aplicação de 
direitos previstos na Consti-
tuição, entre os quais os que 
que tratam de trabalho digno 
e acesso a salários justos e 
o da dignidade humana em 
geral. Para ele, a divulgação 
está ainda justificada pela 
Lei de Acesso à Informação. 
Também destacou que a 
transparência é a regra da 
administração pública.

O relator foi acompanhado 
pelos ministros Cármen Lúcia, 
Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski 
e Rosa Weber. Os ministros 
Luís Roberto Barroso e Edson 
Fachin também votaram pela 
constitucionalidade da lista, 
embora com diferenças na 
fundamentação (ABr).

Mas, além do sol e das 
opções imperdíveis 
de turismo, o local 

tornou-se um grande líder 
internacional em finanças, 
varejo e comércio. Os prin-
cipais setores econômicos da 
região incluem construção, 
imóveis de luxo, turismo e 
manufatura. Com uma eco-
nomia diversificada, Miami 
tornou-se o destino favorito 
para os investidores interna-
cionais de classe alta. 

Uma pesquisa realizada 
pela Investir USA Expo em 
2017, identificou que o Brasil 
aparecia em sétimo lugar en-
tre os países que mais inves-
tem no mercado imobiliário 
americano. O crescimento 
do turismo, a variedade de 
oportunidades de negócios, 
e a expansão do setor de 
imóveis de luxo são alguns 
dos motivos pelos quais a 
cidade está se posicionan-
do como um Hub global e 
atraindo investimentos de 
todo o mundo. 

Ana Elisa Bezerra, vice
-presidente da LCR Capital 
Partners, empresa nor-
te-americana que presta 
assessoria para famílias 
interessadas em imigrar 
para o Estados Unidos, por 
meio do visto EB-5, listou as 
principais razões pelas quais 
investidores com patrimônio 
alto estão fazendo o mercado 

Miami atrai investidores brasileiros 
que buscam por imóveis de luxo

Localizada no sudeste da Flórida, a cidade de Miami é famosa por suas praias paradisíacas e 
temperatura quente o ano todo

De acordo com dados do 
Greater Miami Convention 
& Visitors Bureau, a cidade 
tem a melhor taxa de ocu-
pação em hotéis do país e 
prevê a construção de mais 
de 50 hotéis nos próximos 
três anos. “Indivíduos com 
alto patrimônio interessados 
em adquirir uma residência 
permanente nos Estados 
Unidos contam com projetos 
de visto EB-5 associados a 
edifícios luxuosos de uso 
misto em Miami. Este pro-
grama de visto de investidor 
tem financiado inúmeras 
construções em diversos 
estados do país”, comenta 
Ana Elisa Bezerra. 

A equipe de especialistas 
da LCR Capital Partners 
é fluente em português, 
inglês e espanhol, com a 
experiência necessária em 
investimentos em imigração 
para assessorar seus clien-
tes. Os profissionais ajudam 
a examinar oportunidades 
em detalhes para determi-
nar se a residência buscada 
atende às necessidades de 
seus possíveis clientes e suas 
famílias. A LCR gerencia esse 
processo passo a passo, tra-
balhando em conjunto com 
advogados de imigração e 
promotores imobiliários ao 
longo da jornada. Fonte e 
mais informações: (https://
www.lcrcapital.com/br/).

imobiliário de luxo de Miami 
a sua primeira escolha para 
investimentos. De acordo 
com a Tax Foundation, a 
Flórida se posiciona como 
o quarto melhor estado dos 
Estados Unidos para fazer 
negócios, enquanto Miami 
tem a maior economia do 
estado e o 12° maior PIB 
do país.

Pesquisas do United Sta-
tes Census Bureau revela-
ram que em 2019, 58% dos 
residentes em Miami nas-
ceram no exterior, e 30% 
dos imóveis comprados na 
cidade foram obtidos por 
estrangeiros. O mercado 
imobiliário em Miami conti-
nua prosperando com uma 
taxa anual de valorização 
de imóveis de 6,58%. A ci-
dade alcançou uma taxa de 
valorização total de 93.9% 
na última década, sendo a 
mais alta taxa da América. 

Na última década, registou 
um crescimento populacio-
nal de 22%, gerando alta 
demanda por residências, 
hotéis, varejos, postos de 
saúde, e locais de entrete-
nimento. 

Considerando a expansão 
urbana, o crescimento da 
população e o desenvol-
vimento da economia, a 
cidade apresentou uma alta 
demanda por investimentos 
em imóveis, especialmente 
em projetos de uso misto. 
Miami está passando por um 
renascimento da arquitetura 
e do design que impulsiona o 
mercado de edifícios luxuo-
sos de uso misto. Comum em 
muitos países, sua principal 
característica é a unificação 
de vários segmentos em um 
único local que reúne hotéis, 
residências, varejo, postos 
de saúde entre outras co-
modidades. 

Pix e Open Banking vão 
revolucionar a vida dos brasileiros

ao encontro da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 
Toda essa adaptação será 
importante não só para a 
evolução do mercado como 
um todo, mas também para 
proporcionar aos consumi-
dores uma oferta maior de 
produtos e serviços. Por 
meio da tecnologia, será 
possível adquirir crédito 
pessoal com taxas de juros 
mais baixas, isso porque to-
das as instituições poderão 
ter acesso ao histórico de 
pagamento do cliente, se 
assim ele permitir. 

O dinamismo que os 
pagamentos instantâneos 
e o Open Banking irão pro-
porcionar para o mercado 
financeiro, fará com que 
ele se torne mais competi-
tivo e menos engessado. E 
nessa corrida pelo digital e 
disruptivo, sobrevive quem 
acompanha o mercado e sai 
na frente dos demais. 

(*) - É CEO e cofundador da 
PagBrasil, fintech brasileira líder no 

processamento de pagamentos para 
e-commerce ao redor do mundo.

Inovações prometem transformar a forma como lidamos com as 
transações financeiras.

uma revolução maior e, sem 
dúvida, um grande avanço 
para o mercado nacional. 
Com um sistema aberto e 
transparente, os cidadãos 
vão poder acessar seus da-
dos e histórico financeiro, 
hoje mantidos pelos grandes 
bancos, e compartilhar com 
qualquer empresa regulada 
pelo BC se assim desejar. 

Os clientes passam a ter 
controle das suas infor-
mações e podem escolher 
por entidades do setor que 
tenham serviços mais ade-
quados ao seu perfil. Imagine, 
por exemplo, que uma pessoa 
queira conquistar um crédito 
pessoal para quitar suas dívi-
das. As fintechs do setor, bas-
tante procuradas em épocas 
de crise, vão conseguir aces-
sar as operações financeiras 
desse cliente, avaliar e nego-
ciar propostas que possam 
ser interessantes, além de 
terem um risco operacional 
menor, identificando bons e 
maus pagadores. 

Vale dizer que a regulamen-
tação do Open Banking vem 
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Reforma tributária: porque o brasil precisa de uma
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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: JOSUÉ JOSÉ MARTINS, estado civil solteiro, profissão copeiro, nascido 
em Barreiros, Barreiros, PE, no dia (31/03/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jozuel José Martins e de Maria José da Silva Martins. A preten-
dente: ELISANGELA GOMES DE ALCANTARA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cozinha, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/02/1982), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Severino de Alcantara e de 
Manoela Gomes de Alcantara.

O pretendente: ROGERIO DE SOUZA SILVA, estado civil divorciado, profissão moto-
rista, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (26/09/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Inacio da Silva e de Terezinha Maria de 
Souza Silva. A pretendente: ROSILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1975), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Idebrande Rodrigues de Oliveira 
e de Niusa Teixeira de Oliveira.

O pretendente: JAILSON MANOEL DE NORONHA, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em Garanhuns, PE, no dia (15/09/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio de Noronha e de Ana Noronha 
de Melo. A pretendente: PÂMELA ROSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operador de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1997), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ismael Rosa da Silva e de 
Cleonice Aparecida Silva.

O pretendente: EDVAN ALVES DE ARRUDA, estado civil viúvo, profissão balconista, 
nascido em Caaporã, PB, no dia (17/02/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Bezerra de Arruda e de Terezinha Alves de Arruda. 
A pretendente: FATIMA VANUSA DA SILVA AMARANTE, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/02/1977), resi-
dente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Domingos José Amarante e de 
Margarida Maria Amarante.

O pretendente: JOSÉ GONÇALO DO NASCIMENTO JÚNIOR, estado civil divorciado, 
profissão separador de mercadoria, nascido em Passo de Camaragibe, AL, no dia 
(01/08/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalo 
do Nascimento e de Maria das Graças da Conceição. A pretendente: LUCINEIA FELIX 
FIGUEIREDO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
Jequie, BA, no dia (22/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Erenice Felix Figueiredo.

O pretendente: JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão 
borracheiro, nascido em Jaguarari, BA, no dia (24/01/1956), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Rodrigues dos Santos e de Maria Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: TEREZINHA AMARO DE LIMA, estado civil divorciada, profissão 
pensionista, nascida em Milagre, CE, no dia (18/03/1952), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira Lima e de Maria Amaro de Lima.

O pretendente: JEFFERSON VINICIUS PEREIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão 
pintor automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1991), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Mendes Costa e de Adriana Pereira 
Nunes. A pretendente: FLÁVIA RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/10/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Rodrigues de Sousa e de Francisca Giovani dos 
Santos de Sousa.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
refrigeração, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1988), residente e domiciliado em 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP, filho de Maria Helena Oliveira Pereira. A pretendente: 
JULIANA DE SOUSA GOMES, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Adailso Gomes e de Adelina de Sousa Palha Gomes.

O pretendente: GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto de Oliveira e de Roberta Ribeiro. A pretendente: 
JENNIFER ARAUJO MADUREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/12/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Janio Lima Madureira e de Viviane Araujo Vieira Madureira.

O pretendente: MARCOS FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profissão lapilador, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/01/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Osmindo Altino Felix da Silva e de Nilce Alves da Silva. A preten-
dente: NÚBIA PEREIRA DE MATOS, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida 
em Ataléia, MG, no dia (06/08/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Angelo Pereira de Matos e de Lídia Barbosa.

O pretendente: JOZUE RAMOS, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em Marilia, SP, no dia (22/05/1958), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Eliachin Ramos e de Aurora da Silva Ramos. A pretendente: DULCE SOARES 
DA SILVA BRITO, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Caculé, BA, no dia 
(07/09/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Soares 
da Silva e de Rita Maria de Jesus.

O pretendente: FLAVIO SOUZA DE JESUS, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Padre Bernardo, GO, no dia (12/11/1977), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Nilton de Jesus e de Milna Souza de Jesus. A pretendente: 
TALITA BRITO MARIANO, estado civil solteira, profissão operador de telemarketing, 
nascida em Suzano, SP, no dia (03/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco de Souza Mariano e de Marli de Sousa Mariano.

O pretendente: LAZIONE INACIO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Lazione Inacio da Silva Junior e de Fabiana Aparecida Dias 
Pereira. A pretendente: BIANCA NUNES SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Hugo Nunes Silva e de Denise Pereira da Silva.

O pretendente: WESLEY ALVES SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Carlos Souza e de Domingas Alves de Carvalho. A preten-
dente: ESTER BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão engenheira civil, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rogerio Aparecido dos Santos e de Marcia Barbosa dos Santos.

O pretendente: ADRIANO FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Maria Alves de Sousa e de Iracema Ferreira de Sousa. A 
pretendente: CAROLINE SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Tenorio de Almeida e de Maria de Fatima da 
Silva de Almeida.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão mecâ-
nico, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (21/09/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves de Jesus e de Helena Valeriana de Jesus. 
A pretendente: EDILEUSA MENDES GONÇALVES, estado civil divorciada, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em Belém de São Francisco, PE, no dia (16/03/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Vieira dos Santos 
e de Helena Mendes Damasceno Santos.

O pretendente: JOÃO VIEIRA DOS REIS, estado civil divorciado, profissão carpinteiro - 
aposentado, nascido em Caratinga, MG, no dia (06/06/1947), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Vieira dos Reis e de Natalia Pereira dos Reis. A 
pretendente: MARIA DA PENHA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil viúva, profissão 
aposentada, nascida em Itabapoana, ES, no dia (26/07/1944), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Lino dos Santos e de Mecina da Silva Santos.

O pretendente: MATHEUS PEREIRA XAVIER DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profis-
são vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Donizeti Xavier de Almeida e de Angela Pereira 
da Trindade. A pretendente: PAMELA FERNANDA DA SILVA ANDRADE, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Suzano, SP, no dia (19/07/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Nunes de Andrade e de Mari-
cleide Maria da Silva.

O pretendente: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ayrton Francisco de Oliveira e de Andreia da Silva. A pretendente: 
DANIELLE XAVIER HULEM DE MELO, estado civil solteira, profissão auxilar adiministra-
tivo, nascida em Suzano, SP, no dia (24/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Domingos Virginio de Melo e de Maria Aparecida Xavier Hulem.

O pretendente: GLADSON RODRIGO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, 
profissão técnico de celular, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ivanildo Viana da Silva e de 
Maria Sivalda dos Santos Silva. A pretendente: DINÁ PEREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira da Silva e de Luciene 
Gonçalves de Araujo Silva.

O pretendente: ANTONIO DELMIRO DO NASCIMENTO FILHO, estado civil solteiro, 
profissão aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1964), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Delmiro do Nascimento e de 
Cleusa Porfiria da Silva. A pretendente: DIAMANTINA RODRIGUES DA SILVA NETA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Gilbués, PI, no dia 
(13/01/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira 
Lima e de Eulina Rodrigues Lima.

O pretendente: JONADABE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia (03/06/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Paranhos da Silva e de Olalibia de Oliveira Silva. A 
pretendente: NEIDE MARIA SILVA, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida 
em Simplicio Mendes, PI, no dia (02/03/1959), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Cassiano da Silva e de Perpetua Maria da Silva.

O pretendente: CLEVERSON DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete Francisco Alves e de Jucineide da Silva Alves. 
A pretendente: THAMIRES SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Moacir de Souza e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: TALLES SOARES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão faturista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes Ferreira e de Marcilene Soares da Silva Ferreira. 
A pretendente: EVELLING DE FREITAS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Andre Alves de Oliveira e de Ana Gabriela de Freitas.

O pretendente: LUIS CARLOS MARCIANO, estado civil solteiro, profissão aeropor-
tuário, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/12/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Sebastião Marciano e de Tereza de Souza 
Marciano. A pretendente: HELENA BEZERRA JANUARIO, estado civil solteira, pro-
fissão técnica de enfermagem, nascida em Cacimbinhas, AL, no dia (10/10/1965), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Agostinho Januario 
e de Maria José Bezerra.

O pretendente: DARIO FERREIRA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (13/04/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Lazaro Batista dos Santos e de 
Martinha Ferreira Santos. A pretendente: IARA IGLÉSIAS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson José Soares dos Santos e de 
Telma de Fátima Iglésias dos Santos.

O pretendente: MARCOS PAULO DENES, estado civil divorciado, profissão zelador, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (11/01/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Denes e de Iolanda Carlos Denes. A pre-
tendente: ALESSANDRA DOS SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Henrique Pinto da Silva e de Joana 
Maria dos Santos da Silva.

O pretendente: MARCELO DOS RÊIS, estado civil solteiro, profissão pizzaiolo, nascido em 
Varzelandia, MG, no dia (14/12/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Alzirene dos Rêis Oliveira. A pretendente: ALINE RIBEIRO DE FREITAS, estado 
civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/10/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jerimias Cabral de Freitas 
e de Silvana Aparecida Ribeiro de Freitas.

O pretendente: KAIO TUTU DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Hermes Xavier de Oliveira e de Cleide Aparecida Tutu de 
Oliveira. A pretendente: LILIA SANTANA LOPES, estado civil solteira, profissão opera-
dora de atendimento, nascida em Cabaceiras do Paraguaçu, BA, no dia (05/08/1990), 
residente e domiciliada em Guaianases, São Paulo, SP, filha de Rosalvo Ferreira Lopes 
e de Joanice Pereira Santana Lopes.

O pretendente: WENDSON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Suzano, SP, no dia (21/09/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Jose da Silva e de Maria Veronice dos Santos Silva. A 
pretendente: THAMIRES DA SILVA COLARES, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/08/1999), residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de João Carlos Souza Colares e de 
Maria da Conceição Melo da Silva.

O pretendente: LEVI DOS SANTOS CARDOSOS HUHN, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar eletricista, nascido em Arujá, SP, no dia (29/05/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de David Cardoso Huhn e de Adriana Gonçalves dos 
Santos Cardoso Huhn. A pretendente: HELLEN ANANDA ARAÚJO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Capão Bonito, SP, no dia (18/12/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleviton Souza dos Santos 
e de Eliane Araújo dos Santos.

O pretendente: AUDIMAR ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Pedra Branca, CE, no dia (09/03/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Alves Pereira e de Auzeni Alves Pereira. A pretendente: 
ELIANE MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (10/09/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Cludovino de Souza e de Adelina Maria de Souza.

O pretendente: ROBERTO OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto da Cruz Ribeiro e de Maria Ivaneide 
Neres de Oliveira Ribeiro. A pretendente: NAYARA DA SILVA MOTA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Nascimento Mota e de 
Rosana Ferreira da Silva.

O pretendente: MOISES FELIPE GONÇALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profis-
são instalador de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/2001), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Rozendo de Lima e de Andrea 
Gonçalves Fink de Lima. A pretendente: VITORIA THAUANE MENEZES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Valeriano dos Santos 
e de Valquiria Menezes da Silva.

O pretendente: MARCOS FERNANDO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profis-
são coletor seletivo, nascido em Jaboticabal, SP, no dia (01/05/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pinto de Almeida e de 
Maria de Lourdes Elias dos Reis Almeida. A pretendente: RUTE PEREIRA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/12/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira e de Rosa 
Maria dos Santos Pereira.

O pretendente: ABIDENIO JOSE DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão gráfico, 
nascido em Mari, PB, no dia (18/04/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Porcino de Sousa e de Josefa Nunes da Silva. A pretendente: 
LEILA MARY DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em 
Santa Cruz, MG, no dia (30/12/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jaime Alves de Oliveira e de Alzira Francisca de Oliveira.

O pretendente: LUIZ FERNANDES DE SOUSA MARTINS, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Araripe, CE, no dia (08/05/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Batista de Sousa e de Zilda 
Martins Vieira Batista. A pretendente: CAMILA DE ANDRADE PEREIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Araripe, CE, no dia (29/07/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Veloso de Andrade e de 
Cosma Pereira da Silva.

O pretendente: VICTOR TOMASELLI PACHECO, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Nunes Pacheco e de Ana Maria Tomaselli Pacheco. 
A pretendente: CARINA DA ANUNCIAÇÃO BARROS, estado civil solteira, profissão 
dentista, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/04/1979), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose da Encarnação Barros e de Joaquina 
da Anunciação Bernardes Barros.

O pretendente: FABIO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Braz Seráfico de Oliveira e de Luzinete Soares da 
Silva. A pretendente: MICHELI JENIFFER DIAS DE CAMARGO, estado civil divorciada, 
profissão vigilante, nascida em Suzano, SP, no dia (09/11/1970), residente e domicilia-
da em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Benedito Dias de Camargo e de Teresinha 
Dionisio de Camargo.

O pretendente: FAGNER HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique Pereira dos Santos e de Marinalva 
Venâncio dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA DE PAULA, estado civil solteira, 
profissão babá, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/05/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes de Paula.

O pretendente: WEVERSON CARLOS ALMEIDA, estado civil divorciado, pro-
fissão autônomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/09/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Pereira de Almeida 
e de Antonia Maria de Jesus. A pretendente: KELLY CRISTINA DA CONCEIÇÃO, 
estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia (12/04/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marlene da Conceição.

O pretendente: TIAGO ROGERIO GOMES GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão 
salgadeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Ramos Gonçalves e de Alexsandra Antonia 
Gomes. A pretendente: GABRIELLE DE CAMARGO GOMES FRANCA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de sala, nascida em Santo André, SP, no dia (20/06/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de André Luis da Silva Franca 
e de Katia de Camargo Gomes.

A pretendente: NOEMI ALESSANDRA JERONIMO, estado civil solteira, profissão var-
redora de vias, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Evaldina Lusia Jeronimo. A pretendente: SOLANGE 
CRISTINA CORDIANO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Expedito Cordiano e de Izabel Tamoio Alves da Silva.

O pretendente: FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ahilton Ricardino de Almeida e de Claudineia 
Aparecida Fernandes. A pretendente: JÉSSICA DE SOUZA COUTO, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Brasilia, DF, no dia (24/05/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cristovam Couto Silva e de Iracy 
de Souza Carneiro.

O pretendente: VLADSON ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Cajazeiras, PB, no dia (26/11/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Alves Neto e de Maria Consuelo Alves dos 
Santos. A pretendente: SHIRLEY BARROS NASCIMENTO, estado civil solteira, profis-
são professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Roberto do Nascimento e de Marilene Barros 
de Souza Nascimento.

O pretendente: JULIO CESAR DE AZEVEDO, estado civil viúvo, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Azevedo e de Adelia Tiburcio de Azevedo. A pretendente: 
MARCIA MARIA GOMES FRANCO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mario Firmino Franco e de Maria Mercinda Gomes Pedroso Franco.

O pretendente: RICARDO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em Campo Grande, AL, no dia (16/01/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José dos Santos e de Olivia da Silva. A pretendente: PAOLA IVO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Roberto dos Santos e de Luciene Ivo dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raul Marcelo do Nascimento e de Aracele Lins Santana 
do Nascimento. A pretendente: KAMILY VITORIA DOS SANTOS MORAES CORDEIRO, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Moraes Cordeiro 
e de Analuce dos Santos Leite.

O pretendente: GILBERTO LUIZ NUNES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Luiz Nunes e de Gabriela Nunes. A pretendente: JÉSSICA CRISTINA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Genival dos 
Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO DOUGLAS ALVES COSTA, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Araújo Costa e de Raimunda Alves Pereira. A 
pretendente: VALQUIRIA SORAIA TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nivaldo da Silva e de Marineuza Tavares da Silva.

O pretendente: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (10/07/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Gomes dos Santos e de Agnalda Pereira. A 
pretendente: LIDIANE CAMELO DE ANDRADE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Faustino de Albuquerque e de Marluce 
Camelo de Andrade.

O pretendente: ALAN SILVA CASSIMIRO ROSA, estado civil solteiro, profissão estoquis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mario Cassimiro Rosa e de Josilene Oliveira Silva. A pretendente: 
PRISCILA SABINO PAIXÃO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rubens Evanduires da Paixão e de Ana Paula Sabino.

O pretendente: RENAN FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Sandro Dias dos Santos e de Arminda Fernandes dos 
Santos. A pretendente: BIANCA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Jesus dos Santos e de Silvia Alves Soares.

O pretendente: VINÍCIUS RICARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Fernando Ricardo da Silva e de Marlene da Silva. A 
pretendente: BIANCA SIQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo dos Santos e de Silvana Siqueira Santos.

O pretendente: JOSE ZACARIAS DE OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Zacarias de Oliveira Filho e de Mariete Meirelles 
de Oliveira. A pretendente: NATHALIA ALCANTARA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1991), residente e do-
miciliada em Guarulhos, SP, filha de Jefferson Alcantara de Souza e de Tânia Regina 
Wandscher de Souza.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Gonçalves de Oliveira Teixeira e de Rosi-
mara Augusto Secco Teixeira. A pretendente: STEPHANIE TEIXEIRA FREUDENTHAL 
ROSA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idoso, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (16/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge 
Eduardo Freudenthal Rosa e de Regiane Teixeira Freudenthal Rosa.

O pretendente: DOUGLAS DOS SANTOS ALBERTO, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio José Alberto e de Edna Francisca dos Santos. A 
pretendente: MARGARETE BOMFIM DE JESUS, estado civil viúva, profissão vigilante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Creusa Maria Bomfim.

O pretendente: ESTANISLAU FREITAS SARILHO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de controle de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1967), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sarilho e de Maria José Freitas 
Sarilho. A pretendente: CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Alves de Oliveira e de Olanira Alves de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS RUSISCA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
eletromecânico, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (16/01/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Alves de Souza e de Elisa 
Rosa Rusisca. A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Iremar Pereira da Silva e de Ana 
Rita do Valle Pereira da Silva.

O pretendente: WALLACE GONZAGA DUARTE, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/07/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alan Tenorio Duarte e de Alexssandra da Silva Gonzaga. 
A pretendente: JANAINE SOARES ALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edison Ailton Alves e de Deive Maria Soares Targino.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elizio Rodrigues da Silva e de Maria 
Zulivia da Silva. A pretendente: KARINA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Donizetti da Silva e de Maria 
Aparecida Rodrigues dos Santos.

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

O pretendente: SZABSE SHOLOM MOISHE CZERTOK, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (04/04/2000), profissão estudante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauro Fernando Czertok e de Debora Czertok. A 
pretendente: JUDITH ROSENBERG, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/12/1998), 
profissão do lar, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Nelson Rosenberg e de Marcela Ruth Rosenberg.

          
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
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