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Trocar mensagens instantâneas já é parte das nossas vidas. A Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) é a legislação mais importante 
no Brasil sobre proteção de dados e tem alterado consideravelmente a 
forma como as empresas, em especial as de ciência de dados, coletam, 
armazenam, processam e transmitem informações pessoais dos usu-
ários. Aprovada em 2018 e em vigor desde setembro, a LGPD é uma 
lei federal que traz segurança jurídica para dados pessoais coletados 
e compartilhados por empresas, muitas vezes sem o consentimento 
do usuário.   

Direitos adquiridos com a LGPD

Na casa conectada é fundamental que as famílias estejam cientes dos 
riscos cibernéticos e ajam de forma adequada para não comprometer a 
segurança das redes locais. A inteligência nas residências é apoiada por 
sensores e sistemas que analisam dados, mas também pode ser a porta 
de entrada para vulnerabilidades. Estudos de ataques cibernéticos mos-
traram como webcams, termostatos, geladeiras e outros equipamentos 
podem se tornar um alvo atraente para criminosos cibernéticos.   

Segurança digital para casas inteligentes

Ser empreendedor é um sonho que passa pela cabeça de milhares de 
pessoas. A ideia de não precisar ter chefe, conquistar a independência 
financeira, ter sucesso em uma determinada trajetória, são vários os 
benefícios, mas vale lembrar que, para ter uma empresa de sucesso, é 
recomendável que o dono equilibre três perfis: o técnico, o administra-
dor e o empreendedor. O empresário e consultor Frederico Flores (*) 
- dono do perfil “O Real Empreendedor” no Instagram – recebe inúmeros 
questionamentos sobre o caminho para o sucesso. Ele, que aos 19 anos 
começou vendendo cursos de DJ no Mercado Livre e depois vendeu sua 
empresa para o próprio Mercado Livre por 36,5 milhões de reais.   

As 5 mentiras sobre como ser um empreendedor
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Negócios em Pauta

Renda Extra
O programa Afiliados da B2W Digital - líder em e-com-

merce e detentora das marcas Americanas, Submarino, 
Shoptime e Sou Barato - oferece a pessoas físicas ou 
jurídicas a oportunidade de divulgar mais de 40 milhões 
de produtos das marcas da companhia e receber uma co-
missão a cada item vendido a partir de sua divulgação. O 
programa é uma oportunidade para as pessoas terem uma 
renda extra sem sair de casa, compartilhando os produtos 
pelas suas redes sociais. Os afiliados podem monitorar suas 
vendas em tempo real, têm fácil acesso a dados, análises e 
material de divulgação sempre atualizado e um atendimento 
de suporte online. O cadastro é feito pelo site (http://www.
afiliados.com.br/).    Leia a coluna completa na página 3
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Semana de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social

@Até 23 de outubro, o Ibmec promove a Semana de Sus-
tentabilidade e Responsabilidade Social. Neste ano, por 

conta da pandemia da Covid-19, todas as iniciativas estão 
sendo estimuladas pelos organizadores por meio da internet, 
tais como palestras e debates e lives. O tema principal de 2020 
será a Economia Circular, que visa combater o antigo formato 
“extrair”, “produzir” e “desperdiçar”. A nova modalidade é uma 
alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento 
com foco em benefícios para toda a nossa sociedade. Isto envolve 
dissociar a atividade econômica do consumo de recurso finito, 
eliminando resíduos do sistema, fazendo uma transição para 
fontes de energia renovável (https://ca.bbcollab.com/collab/ui/
session/guest/dbb0d85fdda642a78dcab9e31b2a692e).   
Leia a coluna  completa na página 2
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O uso comercial e industrial 
da impressão 3D deve seguir 
crescendo em ritmo acelerado.

É o que revela o Relatório de Tendências de 
Impressão 3D, publicado pela MakerBot, 

líder em impressão 3D e subsidiária da Stra-
tasys Ltd. Segundo o estudo global, incluindo 
o Brasil, três quartos (74%) dos entrevistados 
planejam investir em tecnologia de impressão 
3D em 2021, com 50% deles planejando gastar 
até US$ 100.000 no próximo ano. 

"Os resultados confirmam o que já sabemos 
há algum tempo: a impressão 3D tem grande 
potencial para transformar as operações nos 
mais diversos negócios. E quando perguntados 
sobre os desafios que suas empresas tiveram 
de enfrentar nos últimos 12 meses, a respos-
ta mais frequente foi o corte recorrente de 
gastos, exceto os mais críticos. No entanto, 
esse claramente não foi o caso da impressão 
3D", conta Nadav Goshen, CEO da MakerBot. 

O estudo mostra que, enquanto a COVID-19 
impactou os negócios de quase 70% dos 
entrevistados, mais da metade deles (56%) 
afirma que a pandemia não afetou o planos de 
investimento em impressão 3D. Na verdade, 
explica Goshen, quando os entrevistados 
foram questionados sobre quais eram seus 
projetos de investimento para o próximo ano, 
74% afirmaram que ainda tinham planos de 
investir na impressão 3D. 

"Esta é uma situação incrivelmente posi-
tiva que, acreditamos, indica uma confiança 
crescente na capacidade da impressão 3D 
de melhorar a resiliência, a capacidade de 
resposta e, em última análise, a lucratividade 
das operações comerciais", afirma Goshen. A 
pesquisa indica uma confiança crescente na 
capacidade da impressão 3D de transformar 
as operações nos mais diversos negócios e 
outras descobertas foram feitas. 

A possibilidade de personalização da pro-
dução, por exemplo, é o principal motivo 

74% das empresas planejam investir 
em impressão 3D em 2021

pelo qual os entrevistados usam a impressão 
3D atualmente. O relatório mostra ainda que 
mais de dois terços dos entrevistados (68%) 
afirmam que a possibilidade de criar peças de 
produção personalizadas de baixo a médio vo-
lume é um diferencial, enquanto outros 57% 
escolhem a impressão 3D pela possibilidade 
de imprimir geometrias complexas. 

No entanto, a impressão 3D continua a 
desempenhar um papel muito maior nas 
fases de pesquisa e design. Modelagem de 
conceito (70%), protótipos funcionais (66%) 
e pesquisa e desenvolvimento (44%) foram 
as principais aplicações apontadas pelos 
entrevistados.  A qualidade de impressão e o 
desempenho da impressora são determinan-
tes na escolha de uma impressora 3D. Para 
os entrevistados, uma impressora só vale a 
pena se as peças que ela imprime forem de 
boa qualidade. 

Os profissionais afirmam que a precisão 
dimensional (61%) e a confiabilidade (65%) 
são os principais fatores que influenciam na 
seleção de impressoras 3D. Embora haja uma 
variedade de tecnologias de impressão 3D, o 
relatório destaca que as impressoras FDM® 
3D ainda são as mais usadas. A maioria dos 
entrevistados (77%) usa impressoras FDM/
FFF 3D, ante 27% dos utilizam a tecnologia 
SLA. Quanto aos materiais mais usados, os 
plásticos (93%) e resinas (25%) foram os 
principais. 

O Relatório de Tendências de Impressão 3D 
da MakerBot mostra também que os custos e 
a experiência técnica ainda são as principais 
barreiras à implementação da impressão 3D. 
Dentre os entrevistados, 53% afirmam que a falta 
de orçamento os impede de utilizar totalmente 
a impressão 3D, enquanto 29% citam a carência 
de conhecimento técnico como um limitador. 
Os entrevistados esperam que a tecnologia, os 
materiais e os aplicativos desenvolvam-se ainda 
mais nos próximos 3 a 5 anos. 

Além disso, 61% dos profissionais esperam 
que novos materiais surjam, enquanto 58% 
apostam na diminuição do custo da tecnologia 
como um todo. "A impressão 3D já percorreu 
um longo caminho desde que a tecnologia foi 
lançada na década de 1980. Mas, à medida que 
sua utilização avance da prototipagem para 
a produção, esperamos ver uma expansão 
exponencial de seu uso e aplicação. 

Como fornecedores, acreditamos ser nossa 
responsabilidade observar esses comporta-
mentos para entender melhor as necessida-
des dos usuários e, assim, sermos capazes 
de entregar melhores produtos e serviços", 
afirma Nadav Goshen, CEO da MakerBot. 

A MakerBot entrevistou mais de 1.200 
profissionais que estão em sua rede global, 
entre os dias 21 a 26 de agosto de 2020. Os 
entrevistados estavam baseados na América 
do Norte (50%), Europa (20%), Ásia (14%), 
Oceania (6%), América do Sul (8%) e África 
(2%). A amostra representa mais de 20 seto-
res, incluindo Militar e Defesa, Aeroespacial, 
Automotivo, Saúde, Manufatura, Artes e 
Entretenimento, e Bens de Consumo. 

Os cargos dos entrevistados variaram, com 
37% em engenharia ou desenvolvimento, 20% 
em design, 9% em operações de impressão/
laboratório, 9% em funções de gerenciamento 
sênior, 7% em produção ou manufatura, 1% 
em compras, 1% em operações da cadeia de 
suprimentos e 16% em outras funções. 

Fontes: (www.stratasys.com) e 
(www.makerbotstore.com.br).

NOVOS HÁBITOS

BRASILEIRO MuDA HÁBITOS DE CONSuMO 
PARA FORTALECER ECONOMIA LOCAL 
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Vacina para dezembro
O premiê da Itália, Giuseppe 

Conte, afirmou ontem (20) que as 
primeiras doses da vacina contra 
o novo Coronavírus, desenvolvida 
pela Universidade de Oxford, estará 
disponível no início de dezembro. 
A declaração está em linha com 
previsões feitas por outros minis-
tros recentemente, mas contraria 
órgãos científicos do governo, que 
projetam o começo da vacinação 
apenas para a primavera europeia, 
entre março e junho (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/brasileiro-muda-habitos-de-consumo-para-fortalecer-economia-local/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/boletos-do-mei-com-valores-em-dobro-a-partir-de-outubro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-de-seguranca-digital-para-casas-inteligentes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-5-mentiras-sobre-como-ser-um-empreendedor-de-sucesso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cidadaos-precisam-conhecer-direitos-adquiridos-com-a-lgpd/


www.netjen.com.br

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

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

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

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

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

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

ISSN 2595-8410

São Paulo, quarta-feira, 21 de outubro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

LGPD: o que todos os líderes 
de segurança precisam saber

Adam Palmer (*) e Gilberto M. Almeida (**)

Faz mais de dois anos que o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Europeu 
(GDPR) entrou em vigor e mudou o 

cenário mundial da privacidade dos dados. 
Agora, o Brasil está se espelhando na abor-
dagem de "proteção de dados por padrão" 
do GDPR com a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), mas com algumas 
diferenças importantes. Embora a LGPD seja 
parecida com o GDPR, ela apresenta uma 
flexibilidade adicional e esclarece algumas 
áreas de ambiguidade do GDPR. À medida que 
muitas organizações que processam dados de 
cidadãos brasileiros passem por transforma-
ção digital, será fundamental entender esses 
novos requisitos e evitar penalidades.

Para garantir a privacidade dos dados, as 
organizações precisam começar com uma 
base sólida de proteção de dados e práticas 
de segurança, incorporando processos e 
tecnologia robustos. Os processos chaves pre-
cisam incluir uma colaboração com equipes 
da área jurídica e de governança para que a 
organização esteja em posição de cumprir 
esses novos regulamentos. Todas as funções 
organizacionais precisam interoperar para 
seguir os processos, para que haja conformi-
dade. Desde o jurídico até vendas e marketing, 
quem quer que acesse os dados precisa se 
conscientizar das novas regulamentações e 
compreender os processos que envolvem o 
manejo e a privacidade dos dados.

Seguem abaixo os principais aspectos da 
LGPD que as organizações devem considerar 
ao analisar seus programas de segurança.

LGPD vs. GDPR: semelhanças e diferenças
A LGPD, que passou a vigorar em agosto 

de 2020, tem um escopo amplo e aplica-se a 
todas as organizações que processam dados 
de cidadãos brasileiros. Assim como o GDPR, 
a LGPD também visa garantir os direitos 
fundamentais de privacidade dos dados. Basi-
camente, as organizações precisam entender 
que a proteção dos dados é um componente 
necessário para a privacidade dos dados.

Em determinadas instâncias, tanto o GDPR 
quanto a LGPD exigem que as organizações 
contratem um Diretor de Proteção de Dados 
(DPO). A LGPD exige um DPO, exceto no 
caso "de empresas menores, que podem ser 
regulamentadas pela autoridade local". A 
LGPD também determina que o governo pode 
estabelecer regras adicionais relacionadas à 
definição e às atribuições do DPO, inclusive 
a possibilidade de dispensar a necessidade de 
nomeação conforme a natureza e o porte da 
empresa ou o volume das operações de pro-
cessamento de dados. As organizações também 
devem considerar o alinhamento do negócio 
como uma das principais responsabilidades 
do DPO. Garantir a privacidade e a proteção 
dos dados requer colaboração e comunicação 
multifuncionais em toda a organização. Isso é 
fundamental para entender onde existem vul-
nerabilidades nos ativos críticos para o negócio 
e como isso pode se traduzir em maiores riscos 
de segurança e privacidade para o negócio.

A diferença mais significativa entre a LGPD 
e o GDPR diz respeito ao que se qualifica 
como base jurídica para o processamento 

um "nível adequado de proteção de dados", 
embora o Brasil ainda não tenha identificado 
os países que atendem a esse padrão. Os da-
dos pessoais também podem ser transferidos 
mediante consentimento ou cláusulas con-
tratuais vinculativas. A falta de um requisito 
preciso para a localização dos dados reflete 
o GDPR, mas aumenta a flexibilidade, o que 
inclui a ponderação dos regulamentos de 
segurança que existem em outros países. Essa 
maior flexibilidade pode evitar o ônus de es-
truturas especiais, como o recém-invalidado 
acordo do "Privacy Shield", que permitia 
que as empresas dos EUA atendessem aos 
requisitos do GDPR adotando padrões de 
privacidade semelhantes aos da UE.

Importância da privacidade e da segu-
rança dos dados na América Latina

O Brasil já mostrou abordagens inovadoras e 
forte interesse em proteger a privacidade dos 
dados. Isso é fundamental, pois a proteção dos 
dados é essencial para garantir a segurança 
deles. A LGPD exige que os processadores de 
dados adotem medidas técnicas e adminis-
trativas de segurança para proteger os dados 
contra acesso não autorizado, destruição, 
perda e modificação. Com a proteção de dados 
no centro da LGPD, as organizações podem 
tirar proveito de soluções de segurança sólidas 
para proteger os dispositivos e os sistemas 
onde estão localizados os dados dos clientes 
para ilustrar como elas priorizam a seguran-
ça dentro da organização. Para lidar com a 
recente implementação da LGPD e reduzir o 
risco, as organizações estão hoje investindo 
em soluções de segurança que sustentem sua 
postura de segurança e garantam a proteção 
de ativos e dados confidenciais para atender 
aos padrões regulatórios, garantindo que 
medidas de conformidade e práticas sólidas 
de segurança estejam em vigor para evitar 
penalidades.

A LGPD é significativa porque representa a 
expansão de leis globais sólidas de privacidade 
para a América do Sul. Isso sugere uma tendên-
cia de que os governos mundiais estão favore-
cendo uma proteção sólida para a privacidade 
dos dados e enfatizando a segurança dos dados 
como a base para a proteção da privacidade. 
As multas por violação de dados em outros 
mercados sugerem que os reguladores não 
têm receio de usar seus "chicotes" para punir 
práticas de segurança de dados deficientes que 
resultam em violações. Isso significa um am-
biente de negócios no qual uma forte proteção 
e privacidade de dados deve ser prioridade.

*Adam Palmer, Chief Cybersecurity Strategist da Tenable, e 
Gilberto M. Almeida, Especialista Jurídico da MDA.

Não é novidade que a pandemia ocasionada pela COVID-19 trouxe um grande desafio às empresas, que 
precisaram investir na digitalização de seus processos para sobreviver ao novo cenário. 

de dados. A LGPD dispõe uma base mais 
ampla para o processamento, o que dá mais 
flexibilidade às organizações que processam 
dados pessoais. É importante observar que 
isso inclui mais flexibilidade no uso de dados 
para fins de segurança cibernética.

O GDPR e a LGPD exigem que as organiza-
ções relatem violações de dados à autoridade 
de proteção de dados local; porém, enquanto 
o GDPR exige que o relato seja feito em até 
72 horas após a descoberta, a LGPD diz "ime-
diatamente", sem a especificação de nenhum 
prazo objetivo. No geral, a LGPD exige que 
seja dada uma resposta aos titulares de dados 
dentro em um "período de tempo razoável", 
embora o período de tempo também não seja 
definido e seja regulamentado pela autoridade 
local. No momento, a autoridade de proteção 
de dados para a LGPD, Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), será autorizada a 
aplicar as sanções administrativas delineadas 
na LGPD a partir do dia 1 de agosto de 2021.

A multa máxima prevista pelo GDPR é de 
€20 milhões ou 4% do faturamento global 
anual, o que for maior, enquanto as multas 
previstas pela LGPD são menos severas: "2% 
do faturamento de uma pessoa jurídica priva-
da, grupo ou conglomerado no Brasil, relativo 
ao ano fiscal anterior, excluindo impostos, 
até um total máximo de 50 milhões de reais". 

A penalidade mais importante pode não ser 
a multa, e sim o poder da LGPD de suspender 
ou proibir atividades de processamento de 
dados em decorrência de violações. Isso pode 
afetar a continuidade do negócio e a reputação 
da marca, o que pode causar impactos de 
longo prazo ao negócio.

As organizações podem transferir dados 
pessoais para outros países que ofereçam 
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Consultor virtual para apoiar pequenas e 
médias empresas

@A TP-Link apresenta seu consultor virtual que, em poucos cliques, 
oferece a solução completa para a implantação de redes para pe-

quenas e médias empresas. A fabricante desenvolveu uma ferramenta 
prática e totalmente intuitiva que oferece aos seus clientes a solução 
mais adequada para a execução de um projeto de rede. Em cerca 
de 10 minutos é possível ter acesso a um planejamento totalmente 
customizado, de acordo com o perfil de cada negócio (http://www.
tp-link.com.br).

Webapp para análise do envelhecimento da 
pele que utiliza Inteligência Artificial

@Chega ao Brasil o SkinConsultAI, de Vichy - marca número 
1 em anti-idade na Europa, primeiro algoritmo desenvolvido 

com alta precisão e validado por dermatologistas, que mapeia o 
envelhecimento da pele. Por meio da inteligência artificial, ele é 
capaz de avaliar os sete sinais da idade e classificar a gravidade de 
mais de 20 sinais do envelhecimento da pele, além de suas fortalezas 
e sinais a serem melhorados. Criado com base em conhecimento 
dermatológico sobre o envelhecimento cutâneo, o Atlas de Enve-
lhecimento da Pele - que possui 6 mil imagens catalogadas, fruto 
de 15 anos de pesquisas em peles de mais de 20 mil mulheres de 
diferentes etnias -, o aplicativo faz um diagnóstico da pele em três 
passos que duram, no total, 45 segundos. Para entrar na platafor-

ma, basta acessar http://www.vichy.com.br/skinconsult e realizar a 
experiência de forma gratuita. É recomendado o acesso por meio 
do celular.

Senior participa de evento de tecnologia 
global

@A Senior, empresa referência em tecnologia para gestão, é uma 
das participantes do Hacktoberfest, evento global que acontece 

anualmente no mês de outubro e que reúne desenvolvedores do 
mundo inteiro. O evento tem como objetivo gerar contribuições para 
projetos open-source, ou seja, criados e mantidos pelas pessoas que o 
utilizam. O objetivo do evento, e da participação de desenvolvedores 
de vários lugares do mundo, é criar engajamento e ressaltar a impor-
tância de devolver contribuições para a comunidade de tecnologia.

Zyxel e F-Secure expandem parceria 

@A Zyxel, multinacional taiwanesa especializada em soluções 
de conectividade e redes corporativas, e a F-Secure, empresa 

finlandesa com mais de 30 anos de experiência no setor de segurança 
cibernética, firmaram uma parceria global para oferecer um serviço 
de Wi-Fi rápido e seguro para seus clientes. As empresas assinaram 
um acordo para oferecer aos ISPs uma variedade de gateways de 
segurança doméstica com conectividade rápida exigida pelos con-
sumidores de hoje, ao mesmo tempo que fornecem proteção aos 
dispositivos conectados dos clientes (www.zyxel.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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depois da crise
As grandes catástrofes 
têm o efeito de deixar 
importantes lições 
para a humanidade

Há uma sequência lógi-
ca: vem a catástrofe, 
os estragos aconte-

cem, a dor e o sofrimento 
são enormes, a crise passa, 
as causas ficam total ou par-
cialmente visíveis e as lições 
ficam gravadas na realidade 
e na memória. O quanto as 
pessoas, no plano individual, 
e as sociedades, no plano 
coletivo, efetivamente apren-
dem é outra questão. Com 
inteligência e racionalidade, é 
possível identificar as causas, 
sistematizar as lições e mudar 
hábitos e comportamento.

O caráter mundial da pan-
demia, o isolamento social, a 
paradeira na economia, a per-
da de empregos, a debilitação 
financeira das empresas e das 
famílias, o empobrecimento, 
a destruição temporária do 
convívio entre as pessoas e o 
dano psicológico são aspec-
tos dessa crise como nunca o 
mundo havia experimentado. 
As dimensões do aconteci-
mento são muitas: sanitárias, 
econômicas, psicológicas, 
sociológicas, políticas, reli-
giosas, culturais etc.

A crise nos remete do 
conceito de “aldeia global”. 
Essa expressão foi cunhada 
pelo canadense Herbert 
Marshal McLuhan (1911-
1980), filósofo, educador e 
teórico sobre comunicação, 
que ficou mundialmente fa-
moso por seus estudos sobre 
transformações sociais que 
viriam a ser provocadas pela 
revolução nas telecomunica-
ções, computador e internet. 
Para ele, o mundo caminharia 
para um mercado único e 
integração acelerada entre 
as nações.

Há três causas essenciais 
para a formação da aldeia glo-
bal: o aumento populacional, 
a revolução nas telecomuni-
cações e o barateamento do 
transporte. Atualmente, a 
quarta revolução tecnológica 
vem apressando a integração 
mundial e, se queremos a 
integração dos países para 
que todos desfrutem das 
conquistas da ciência e da 
tecnologia, a primeira lição é: 
devemos nos preocupar com 
o mundo inteiro, logo a fome 
na África e a miséria nas fa-
velas do Brasil são problemas 
de toda a humanidade.

A segunda lição é: a de-
sigualdade de renda pode 
ser tolerável, desde que as 
camadas mais pobres tenham 
o necessário para uma vida 
digna. Na Dinamarca, a mais 
pobre das famílias não con-
dena os ricos, pois ela tem 
habitação digna, alimentação 
adequada, educação, saúde, 
assistência e lazer. Se a desi-
gualdade resulta em hordas 
de pobres e miseráveis, ela 
não deve ser tolerada.

A terceira lição é: quanto 
maior a população, maior 
deve ser o cuidado com a 
natureza. Em 1930, o mundo 
tinha 2 bilhões de habitantes. 
Em 2050, daqui a pouco, terá 
9,5 bilhões. Quando cresce 
a necessidade de meios de 
vida, crescem as exigências 
de respeito à natureza e pre-
servação do meio ambiente. 
Isso leva à quarta lição: o con-
sumismo atual é destrutivo e 

insustentável. O ser humano 
tem o desafio de aprender a 
tirar de fatores psicológicos e 
sociais as fontes de seu gozo, 
prazer e felicidade, e não do 
consumismo de coisas e mais 
coisas.

A quarta lição é que, nesse 
contexto, hábitos precisam 
ser modificados. Talvez aqui 
esteja o desafio mais difícil, 
porque trata de compor-
tamento. A humanidade 
incorporou o péssimo hábito 
de reverenciar e admirar a 
ostentação e o esbanjamen-
to. Ricos e famosos extraem 
aplausos e adulação mais por 
quanto ostentam e esbanjam 
do que pela riqueza em si.

A quinta é: o desemprego 
não deve ser admitido e, 
quando inevitável, uma renda 
básica deve ser garantida. 
Sou um economista liberal, 
no sentido de que defendo 
uma sociedade livre, que não 
acho perfeita, mas como a 
única capaz de prover liber-
dade e progresso material. 
Porém, não sou ingênuo, o 
sistema tem defeitos. Já es-
crevi que, se a humanidade 
substituir os trabalhadores 
por robôs cognitivos, deve 
ser criado um tributo sobre 
os robôs para pagar salários 
aos que perderam a vaga para 
a máquina.

A ideia parte de um aspecto 
óbvio: robô não consome, 
logo não haveria por que pro-
duzir comida, roupas, livros, 
músicas, carros etc. Robôs 
não usam essas coisas. Eles 
só precisam de um botão que 
os liga e energia que os põe 
em movimento. A economia, 
o trabalho e a produção são 
para o ser humano e demais 
seres vivos. Porém, não dá 
para confiar ao Estado a ope-
ração de arrecadar e distri-
buir. Colocar dinheiro na mão 
do governo é receita certa 
para os recursos chegarem 
aos pobres pelas metades.

Karl Jaspers disse que “o 
Estado é um monstro que, 
ainda por cima, deseja ser 
amado”.  Inchado, ineficien-
te e corrupto, o governo na 
maior parte do mundo usa 
o dinheiro público primeiro 
para pagar a si mesmo, suas 
mordomias, seu excesso 
de funcionários e castas 
abastecidas com salários, 
benefícios, aposentadorias e 
pensões milionárias. Existem 
categorias que ganham mal, 
entre elas estão professores 
e policiais. Mas, a lista de 
supersalários, aposentarias 
e pensões milionárias é tão 
grande que é melhor inventar 
um mecanismo distributivo 
sem o governo, pois, como 
disse o Ipea, o governo é 
causa da desigualdade. 

A sexta lição é: o Estado 
tem que ser reformado; 
enquanto não for, é preciso 
achar outro mecanismo para 
fazer a distribuição. Uma 
observação final, como bônus 
para discussão: parece-me 
ingênuo achar que os compu-
tadores vão tomar o lugar dos 
líderes. Como disse o filósofo 
André Comte-Sponville, “um 
computador pode resolver 
um problema, mas só um ser 
humano pode tomar uma de-
cisão”. As lições da crise não 
se esgotam nas citadas aqui, 
é claro. Um bom exercício é 
fazer sua própria lista e, sobre 
ela, pensar e estudar.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Adam Palmer, Chief Cybersecurity Strategist da Tenable e 
Gilberto M. Almeida, Especialista Jurídico da MDA.

"A LGPD determina 
que o governo pode 
estabelecer regras 
adicionais relacionadas à 
definição e às atribuições 
do Diretor de Proteção 
de Dados, inclusive a 
possibilidade de dispensar 
a necessidade de nomeação 
conforme a natureza e o 
porte da empresa ou o 
volume das operações de 
processamento de dados."
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D - Smartphone Usado 
Para aumentar o estoque de produtos no e-commerce e continuar aten-
dendo a demanda com smartphones e tablets de modelos variados, a 
Trocafone, startup líder na compra e venda de smartphones e tablets 
seminovos no Brasil e América Latina, acaba de fechar parceria com 
Casas Bahia, Americanas.com e Ponto Frio para incentivar os usuários a 
desengavetar seus aparelhos antigos e vender para a empresa. Também 
fazem parte do programa trade-in da Trocafone empresas como  Magalu, 
Samsung, Fast Shop e Vivo. Além do trade-in, as pessoas interessadas em 
vender os aparelhos usados podem acionar o site (www.trocafone.com)  
e seguir o direcionamento necessário para fazer a venda sem sair de casa. 

E - Prêmio Internacional
O TamoJunto.org.br, plataforma online e gratuita que apoia microempre-
endedores a desenvolverem seus pequenos negócios e se profissionali-
zarem, ganhou quatro dos cinco prêmios do MIT Solve Global Challenge 
2020 na categoria Empreendedorismo Inclusivo e Trabalho Digno. A 
premiação do Massachusetts Institute of Technology (MIT) objetiva en-
contrar empreendedores sociais e ajudá-los a ter um impacto duradouro e 
transformador. A iniciativa ganhou o prêmio principal, tornando-se parte 
da comunidade de solvers do MIT e mais três prêmios adicionais, The 
GM Prize on Good Jobs and Inclusive Entrepreneurship, The Experian 
Prize e The Gulbenkian Award for Adult Literacy. Os vencedores foram 
divulgados em uma transmissão online que contou com a participação 
de todos os finalistas. Saiba mais em: (www.tamojunto.org.br).

F - Contação de Histórias 
A Fundação Educar DPaschoal em parceria com a Escola Aberta do 
Terceiro Setor está lançando o curso “Contação de Histórias”, no qual 
o participante será convidado a compreender a importância da leitura, 
da arte de contar histórias, e irá aprender novas técnicas para melho-
rar a experiência de contação de histórias. O curso é gratuito, online, 
tem três horas de duração e irá fornecer certificado de participação. 
O curso é dividido em sete etapas que são uma introdução, na qual é 
apresentado o guia do aluno, cinco aulas e a conclusão com uma pesquisa 
de satisfação e envio do certificado. Para inscrever-se o participante 
precisa acessar o link (https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/
contacao-de-historias). 

G - Agente de Inovação
O Programa Agentes Locais de Inovação do Sebrae-SP está com inscrições 
abertas para empresários interessados em melhorar o desempenho da 

A - Atendimento Público
Ontem (20), o programa Poupatempo comemorou 23 anos de atendi-
mento à população. Desde a inauguração, em 1997, foram prestados 
605 milhões de serviços públicos, sendo 7,3 milhões somente neste 
ano. Gerenciado pela Prodesp,  o Poupatempo conta atualmente com 75 
unidades físicas, e até 2022, serão 340 em todo o Estado. O Poupatempo 
mantém o processo de digitalização, atendendo aos anseios de uma 
sociedade que cada vez mais busca pelas facilidades do Digital., como 
a incorporação de todos os serviços do Detran.SP, cujas unidades, nos 
próximos dois anos, serão transformadas em postos Poupatempo. Os 
novos postos serão mais modernos, enxutos e com atendentes realizando 
diversos tipos de serviços.

B - IA na Prática
A Inteligência Artificial (IA) e os demais processos de transformação 
digital contribuem diretamente para a produtividade, inovação e asser-
tividade dos negócios. E, no atual cenário, os avanços em tecnologia 
exigem velocidade redobrada das organizações. Em encontro online e 
gratuito, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Ale-
manha/PR, o Grupo de Intercâmbio de Experiências em Indústria 4.0 
vai trazer ferramentas e cases de como as empresas podem alavancar o 
crescimento, melhorar o desempenho e inovar por meio das aplicações 
da IA. O webinar será na próxima quarta-feira (28), a partir das 10h, 
com um time de especialistas para compartilhar conhecimento e trocar 
experiências acerca das aplicações da Inteligência Artificial nas pers-
pectivas de produtos, manufatura e propriedade intelectual. Inscrições: 
(https://bit.ly/3jjm3yw).

C - Cidades Inteligentes
O Ministério do Desenvolvimento Regional abriu consulta pública so-
bre os objetivos estratégicos e recomendações que integram a Carta 
Brasileira sobre Cidades Inteligentes. A participação é aberta a toda a 
sociedade e poderá ser feita até 7 de novembro em: (https://www.gov.
br/participamaisbrasil/consultas-publicas). A Carta  terá como base 
as premissas da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e visa 
orientar a agenda de cidades inteligentes no governo federal para os 
próximos anos, servindo de alicerce também para que estados e mu-
nicípios formulem políticas relativas ao tema, de modo a consolidar o 
entendimento de que a tecnologia deve estar a serviço do cidadão. Outro 
aspecto importante será a promoção dos direitos humanos, observando 
aspectos como privacidade pessoal. 

sua empresa por meio da implantação de soluções inovadoras para o seu 
negócio. É importante que o empresário tenha CNPJ e registro como 
Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte e tenha interesse 
em receber o acompanhamento de um agente gratuitamente durante 
três meses. Os interessados devem acessar o site (http://www.bit.ly/
ali-2020) e preencher o autodiagnóstico da sua empresa. A partir disso, 
um Agente Local de Inovação entrará em contato e será iniciada a apli-
cação da metodologia do Programa. O objetivo é promover a inovação 
na empresa para reduzir os custos e aumentar o seu faturamento, a 
partir da instrumentalização e experimentação de ferramentas ágeis e 
do compartilhamento de experiências entre os empresários.

H - Docentes e Gestores 
Não existe, na história da humanidade, uma sociedade bem desenvolvida 
que não tenha sido alicerçada nas escolas e universidades de qualidade. Se 
Escolas são as grandes protagonistas da sociedade, o professor é o grande 
artífice dessa transformação. Com a meta de contribuir com o importante 
trabalho realizado por esses profissionais, o Instituto Ânima lança o ‘Mo-
vimento (Des)aprenda’, uma iniciativa, apoiada por diversas instituições 
de ensino e empresas, que objetiva capacitar docentes e gestores para o 
presente e o futuro da educação. A ação é dedicada a gerar aprendizagem 
e colaboração entre os professores por meio de conteúdos como webinars e 
workshops sobre inovação, carreira docente e dispositivos digitais. Interes-
sados podem saber mais no link: (https://movimentodesaprenda.com.br/).

I - Vagas Efetivas
O Carrefour anuncia a abertura de mais de 2 mil vagas no estado de São 
Paulo. As posições são para atuar nas lojas da rede e profissionais com 
ou sem experiência podem se candidatar. São diversas oportunidades 
para os cargos de agente de prevenção, recepcionista de caixa, vende-
dor, repositor, balconista, auxiliar de perecíveis, promotor de serviços 
financeiros, padeiro, açougueiro, técnico em manutenção, operador de 
CD, farmacêutico entre outras. O processo é feito digitalmente, com o 
candidato se inscrevendo para uma das vagas no portal  (carrefour.99jobs.
com). Dentro da plataforma alguns testes obrigatórios são disponibi-
lizados ao candidato. Ao final, o departamento de Recursos Humanos 
faz uma análise dos perfis do candidato e, tendo compatibilidade com 
a vaga, encaminha o candidato para uma entrevista técnica com a loja. 

J - Programa de Estágio 
A Hypera Pharma, uma das maiores farmacêuticas do país, está em busca de 
estudantes cursando o último ou penúltimo ano de cursos em diversas áreas 
para participarem de seu Programa de Estágio 2021. A companhia é dona de 
marcas como Engov, Gelol, Doril, Estomazil, Apracur, Addera D3, Buscopan, 
Buscofem, Benegrip e Neo Química; recentemente adquiriu os naming rights 
da Neo Química Arena. Os estudantes selecionados terão acompanhamento 
contínuo e etapas pré-definidas para seu desenvolvimento profissional du-
rante o programa. Os estagiários também serão responsáveis pela criação e 
execução de um projeto sobre tema relevante para o negócio da empresa. 
Inscrições: (http://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiohypera2021). 
Há 25 vagas disponíveis em São Paulo e 3 outras em Anápolis. 

PIX vai acelerar a adesão 
do QR Code no Brasil

A pandemia do novo 
Coronavírus tem 
acelerado a adesão 
de novos meios de 
pagamentos no país

Se por um lado os bra-
sileiros têm usado o 
dinheiro físico com 

menos frequência para evitar 
que alguma cédula contami-
nada toque as mãos, dando 
espaço para os pagamentos 
por aproximação, por exem-
plo, por outro, em decorrên-
cia das dezenas de shows 
digitais que estão sendo 
transmitidos ao vivo pelo 
Youtube nessa quarentena, a 
sociedade passou a criar uma 
certa familiaridade com o QR 
Code e as carteiras digitais, 
que realizam transações 
financeiras com praticidade, 
agilidade e segurança. 

Com a chegada do Pix, fer-
ramenta de pagamentos ins-
tantâneos do Banco Central,   
marcada para novembro, o 
mercado financeiro vai passar 
por uma mudança ainda mais 
significativa, já que o sistema 
vai permitir que pagadores e 
recebedores movimentem o 
seu dinheiro online para toda 
e qualquer entidade, empresa 
e pessoa física cadastrada em 
até dez segundos, 24 horas 
por dia, sete dias da semana 
- inclusive feriados - e com 
baixo custo. 

Esse método de pagamento 
exigirá apenas dados como 
o telefone, e-mail, CPF ou 
CNPJ do destinatário ou a 
leitura de QR Codes pelos 
smartphones. Como os no-
vos métodos de pagamentos 
dependem apenas de um 
dispositivo móvel, acredito 
que a inclusão financeira será 
o próximo efeito da Covid-19 
por aqui. 

E já existem dados que 
vão na direção do meu pen-
samento: de acordo com um 
estudo sobre m-Commerce 
e m-Payment feita pelo 
Panorama Mobile/Opinion 
Box - conjunto de pesquisas 
periódicas sobre hábitos dos 
brasileiros no consumo de 
conteúdos e serviços móveis 
- em agosto, o número de pes-
soas que realizaram compras 
ou pagamentos via celular 

aumentou de 85% para 91% 
entre aqueles que acessam a 
internet pelo aparelho. 

O levantamento citado tam-
bém apurou que, em relação 
aos meios de pagamento, o 
QR Code foi utilizado por 48% 
dos consumidores, ou seja, 
o mobile payment deixou de 
ser uma promessa e hoje já 
é realidade. 

Faço ainda uma outra ob-
servação: tendo em vista que 
o pagamento por QR Code 
não exige smartphones caros, 
a tendência é que ocorra uma 
grande inserção do público de 
baixa renda nas operações, 
uma vez que a quantidade de 
fintechs que oferecerem esse 
tipo de pagamento ao custo 
muito inferior, é enorme. 

Vejo que a mobilidade ur-
bana precisa se modernizar e 
acompanhar as tendências do 
mercado para poder evoluir. 
Oferecer novos métodos de 
pagamento nos ônibus, me-
trôs e CPTM é de fundamen-
tal importância. Atualmente, 
os usuários de transporte 
público perdem muito tem-
po em filas para compra ou 
recarga de bilhetes.

Com a disseminação do 
pagamento por QR Code, 
os trabalhadores teriam 
mais facilidade no dia a dia 
e ganhariam tempo para se 
deslocar pela cidade. A tec-
nologia é uma solução mais 
democrática e atende a todos, 
sem distinção. 

O nosso país conta com 45 
milhões de pessoas que não 
mexem na conta bancária há 
mais de seis meses ou que 
optaram por não ter conta em 
banco, mas que movimentam 
cerca de R$ 800 bilhões anu-
almente, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Eles serão 
os grandes beneficiados dos 
métodos de pagamento que 
desburocratizam trâmites 
bancários e rompem bar-
reiras. 

O Brasil estava precisando 
dessas mudanças para poder 
progredir. O caminho ainda é 
longo, mas demos o primeiro 
passo. 

(*) - É CEO e cofundador da 
UPM2, startup paulista que 

oferece soluções de mobile 
payment para desburocratizar 

transações por meio de QR Code

Rodrigo Petroni (*)

O agro obteve um superávit recorde de US$ 68,7 bilhões para o 
acumulado de nove meses, segundo a CNA.
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As importações to-
talizaram US$ 9,2 
bilhões. Desta forma, 

o agro obteve um superávit 
recorde de US$ 68,7 bilhões 
para o acumulado de nove 
meses, segundo a Confe-
deração da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), 
que compilou os dados da 
balança comercial do Mi-
nistério da Economia. Em 
volume, o país embarcou 
172 milhões de toneladas, 
aumento de 14,8% frente 
aos primeiros nove meses 
de 2019. 

Os principais destaques 
na pauta de exportações 
foram: soja em grãos (US$ 
27,2 bilhões), carne bovina 
in natura (US$ 5,4 bilhões), 
açúcar de cana em bruto 
(US$ 5 bilhões), celulose 
(US$ 4,5 bilhões) e farelo 
de soja (US$ 4,5 bilhões). 
Estes itens produtos re-
presentaram 59,8% dos 
embarques de produtos do 
agro brasileiro em 2020. 

Inflação do aluguel 
sobe 18,20% 

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel no país, registrou 
inflação de 2,92% na se-
gunda prévia de outubro. A 
taxa é inferior aos 4,57% da 
segunda prévia de setembro. 
Mesmo assim, o índice acu-
mulado em 12 meses subiu 
de 18,20% na segunda prévia 
de setembro para 20,56% na 
segunda prévia de outubro, 
segundo a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), que fez a 
pesquisa.

A queda da taxa de se-
tembro para outubro foi 
provocada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Ín-
dice de Preços ao Produtor 
Amplo, cuja taxa de inflação 
recuou de 6,36% na prévia 
de setembro para 3,75% na 
prévia de outubro. E o Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, subiu 
de 0,38% para 0,71%. O 
Índice Nacional de Custo da 
Construção também cresceu 
de 0,98% para 1,50% (ABr).

Exportações do agro alcançam 
US$ 77,9 bi de janeiro a setembro
As exportações brasileiras do agronegócio foram de US$ 77,9 bilhões de janeiro a setembro deste ano, 
alta de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado

de lácteos em setembro 
somaram US$ 6,3 milhões, 
crescimento de 14,9% na 
comparação com setem-
bro/2019. 

No acumulado de nove 
meses, as vendas externas 
foram de US$ 53,1 milhões 
em valor, alta de 24% ante 
o mesmo período do ano 
passado, e de 23,2 mil tone-
ladas (elevação de 25,3%), 
resultado puxado pelo au-
mento das exportações de 
leite modificado, creme de 
leite e leite em pó. Houve 
grande volume de leite em pó 
embarcado para a Argélia em 
janeiro, o que impulsionou 
o incremento de US$ 2,6 
milhões nas vendas exter-
nas do produto no período 
acumulado até setembro. 
O montante total comercia-
lizado para o país africano 
até agora (US$ 3,5 milhões) 
representou cerca de 90% de 
todo o leite em pó exportado 
pelo Brasil em 2020.

Fonte: Redação/SCI.

A China continua como o 
principal destino das vendas 
brasileiras, com 36,8% do 
total (receita de US$ 28,7 
bilhões). Em seguida vêm 
União Europeia (16,2% das 
exportações e receita US$ 
12,6 bilhões), Estados Uni-
dos (6,3% e US$ 4,9 bilhões 
em valor), Japão (2,3% e 
US$ 1,8 bilhão) e Coreia do 
Sul (2,1% e US$ 1,6 bilhão).

A CNA analisou o com-
portamento dos produtos 
que fazem parte do Projeto 
Agro BR, uma parceria com 
a Apex Brasil para buscar 
mercados e estimular as 
exportações entre peque-
nos e médios produtos. 
Foram avaliados: chá, mate 
e especiarias, frutas, lác-
teos, pescados e produtos 
apícolas. As exportações 

Acordo permite investimento de 
R$ 6 bi em malha ferroviária

quilômetros), que cortam 
o estado em direção ao 
Porto de Santos. O contra-
to original com a empresa 
Rumo, que venceria em 
2028, foi renovado por 
mais 30 anos, pela ANTT 
mediante uma série de 
contrapartidas. 

A Malha Paulista é res-
ponsável pelo transporte 
de soja, farelo de soja, mi-
lho, açúcar, combustíveis, 
fertilizantes, celulose, mi-
nérios e contêineres. Com 
a reestruturação da malha 

O governo paulista prevê a geração de 134 mil empregos com 
os investimentos na malha ferroviária do estado.

O governo de São Paulo 
acaba de anunciar inves-
timentos de R$ 6 bilhões 
para reestruturação da 
malha ferroviária do es-
tado. A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) e a empresa Rumo 
Logística já haviam assina-
do a renovação antecipada 
da concessão ferroviária da 
Malha Paulista e o acordo 
previa a liberação do valor 
de R$ 6 bilhões em obras, 
trilhos, vagões e locomo-
tivas, a serem investidos 
nos primeiros cinco anos 
de contrato.

O empreendimento irá 
atender 72 municípios 
paulistas. Entre as obras 
previstas estão as de re-
cuperação de dois ramais 
que estavam desativa-
dos: Colômbia-Pradópo-
lis (185,6 quilômetros) e 
Panorama-Bauru (369,1 

ferroviária – que engloba 
duplicações, reativações 
de trechos inativos, am-
pliação de pátios e obras 
de modernização, o estado 
deverá ampliar sua capa-
cidade de transportar 35 
milhões de toneladas de 
mercadorias por ano para 
75 milhões por ano. 

O governo paulista prevê 
a geração de 134 mil em-
pregos diretos e indiretos 
com os investimentos na 
malha ferroviária do estado 
(ABr).
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Big Data e o futuro da 
construção civil

Tecnologia e 
construção civil 
sempre caminharam 
lado a lado

Dominar técnicas, 
ferramentas, mate-
riais e equipamen-

tos possibilitou à humani-
dade expandir fronteiras, 
melhorar a infraestrutura 
das cidades e a qualidade 
de vida da população – isso 
sem falar nas grandiosas 
obras arquitetônicas que 
impressionam o mundo 
com suas belezas. Com 
o passar do tempo, essa 
ligação entre tecnologia 
e construção civil foi se 
tornando cada vez mais 
próxima, de modo que hoje 
é impossível desassociá-las. 

A inovação é sempre o ob-
jetivo do setor, que vê como 
resultado a melhora da 
qualidade de materiais de 
construção, equipamentos 
mais precisos e a otimização 
de tempo e recursos que re-
sultam na redução do custo 
das obras. Historicamente, 
a construção civil sempre 
agiu como um forte motor 
da economia. A Revolução 
Industrial, na Inglaterra do 
século 18, só foi possível 
devido ao acúmulo de capi-
tal e a situação geográfica 
do país, com fácil acesso 
às mais importantes rotas 
de comércio internacional. 

Sem a construção de 
vários portos ao longo do 
território, nada disso teria 
sido possível. No Brasil, 
podemos citar como exem-
plo a economia cafeeira, 
no início do século 20, que 
surgiu com a expansão das 
ferrovias, especialmente no 
Oeste Paulista. No século 
21, o que despontou como o 
maior interesse das empre-
sas, independentemente 
do porte ou mercado de 
atuação? Dados, informa-
ções. Com eles, fica mais 
fácil estudar estratégias, 
entender as demandas 
dos clientes, criar perfis de 
usuários, expandir marcas 
e muito mais. 

Não à toa, países em todo 
o mundo vêm desenvolven-
do legislações específicas 
para esse tipo de assunto 
– no Brasil, por exemplo, 
entrou em vigor recente-
mente a LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados). A 
construção civil é um setor 
que ainda não se conscien-
tizou da quantidade de da-

dos que produz. E, muitas 
vezes, essas informações 
estão concentradas nas 
maiores empresas, perpe-
tuando um ciclo de domínio 
no mercado que impede as 
menores de crescer. Mas, 
com acesso a informação, 
isso pode mudar. 

É assim que ganha des-
taque a tecnologia Big 
Data, capaz de compilar 
uma grande quantidade 
de dados, gerar relatórios, 
criar estatísticas e fazer 
previsões. Imagine que uma 
empreiteira está construin-
do um edifício comercial 
em determinada região. É 
interessante para ela saber 
quais as lojas de materiais 
de construção mais pró-
ximas e com produtos a 
melhor preço – da mesma 
forma, o varejo local tem 
interesse em saber qual a 
demanda dessa construção, 
que materiais precisa etc. 

Note como vários fatores 
podem influenciar nessa 
compra: valores, prazos, 
quantidade de materiais 
disponível a pronta-entre-
ga, condições de pagamen-
to. Mas só é possível tomar 
a melhor decisão para o 
projeto quando se tem as 
informações mais apura-
das sobre as ofertas. Isso 
precisa estar na palma da 
mão, disponível com apenas 
alguns cliques. Ninguém 
mais espera ter que sair de 
casa para fazer orçamen-
tos, e alguns telefonemas 
podem ser evitados se as 
informações forem de fácil 
acesso. 

Se levarmos em conside-
ração a crise econômica em 
que o Brasil se encontra, 
torna-se ainda mais neces-
sário garantir assertividade 
aos investidores: o negócio 
será o mais barato, eficaz 
e com a melhor qualidade 
que você encontrará no 
mercado – tudo isso com 
base em dados.

É por isso que acredito 
no Big Data como futuro 
da construção civil. Com 
mais informações, o setor 
se torna mais democrático 
para lojistas de todos os 
portes, empresas fecham 
os melhores negócios e a 
economia acelera em um 
momento crucial. No fim, 
todos saem ganhando.

(*) - Fundador das empresas 
ProAtiva, app de treinamentos 

corporativos digitais, e ASAS VR, 
startup que leva realidade virtual para 

as empresas, é CEO da Prospecta 
Obras (www.prospectaobras.com.br).

Wanderson Leite (*)

Um indicador elaborado pelo 
Instituto de Longevidade Mon-
geral Aegon aponta que o estado 
de São Paulo concentra a maior 
parte das cidades do Brasil onde 
há melhores condições de vida 
para idosos. Chamado de Índice 
de Desenvolvimento Urbano para 
Longevidade (IDL), o indicador 
considera dimensões como cuida-
dos de saúde, bem-estar, finanças, 
habitação, educação e cultura, 
além de indicadores gerais de 
desemprego, expectativa de vida 
e violência.

A pesquisa selecionou as mil 
cidades mais populosas do Brasil e 
as separou em dois grupos: as 300 
maiores e as 700 menores. Devido 
à falta de dados disponíveis para as 
análises comparativas, o número de 
cidades avaliadas caiu de mil para 
876, sendo 280 cidades maiores 
e 596 menores. Para cada grupo, 
então, foi elaborado um ranking, e 
o resultado mostra que, em ambos 
os casos, as dez primeiras posições 
são ocupadas majoritariamente por 
cidades paulistas.

O atendimento, geral-
mente, é o primeiro 
contato que o cliente 

tem com alguém dentro da 
empresa e, nesse momento, 
causar uma boa impressão é 
essencial para manter o re-
lacionamento e atraí-lo para 
realizar a primeira compra e 
depois ter vontade de voltar.

Porém, muita gente imagi-
na que apenas “ser educado” 
é suficiente para isso. Na rea-
lidade, esse é apenas um dos 
variados pontos necessários 
para entregar o atendimento 
que seu cliente realmente 
precisa. De acordo com Aline 
Oneda (*), especialista em 
marketing, todas as empre-
sas devem ter em mente 
que os responsáveis pelo 
atendimento estão ali para 
demonstrar atenção e auto-
ridade para o seu público. 

“Quando alguém procura 
um serviço ou produto, ele 
precisa confiar que a em-
presa vai entregar o que ele 
precisa. Então, se por acaso 
o colaborador demonstra dú-
vidas ou indiferença, o clien-
te não terá essa confiança 
necessária e, na maioria das 
vezes, decisiva para fechar 
negócio”, afirma. Além disso, 

Nem só de primeiras impressões e esclarecimento de dúvidas 
vive um bom atendimento.

le
tr

ac
om

un
ic

ac
ao

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Pablo Lemos (*) 

A Inteligência Artificial (IA) vem 
em constante crescimento nas diver-
sas áreas da sociedade e dentro das 
empresas não tem sido diferente. Um 
relatório da MIT Technology Review, 
produzido em 2020, revela que mais 
de dois terços das empresas latino
-americanas já estão usando a IA e a 
maioria têm conquistado bons resul-
tados. Esse sistema também tem sido 
cada vez mais usado em estratégias 
de marketing. 

Essa integração pode ajudar as 
empresas em todas as etapas de seus 
esforços de marketing. Muitos super-
mercados, por exemplo, estão usando 
IA para entender qual posicionamento 
de produtos nas gôndolas geram mais 
vendas. Da mesma maneira, e-com-
merces estudam cada clique de seus 
usuários para descobrir como oferecer 
melhor os seus serviços e aumentar 
as taxas de conversão. 

De maneira geral, a inteligência 
artificial vai ajudar as empresas 
a encontrar padrões e “pontos de 
encontro” entre seus serviços e a 
demanda de seus consumidores, 
pois quanto maior a quantidade de 

Essa integração pode ajudar as 
empresas em todas as etapas de seus 

esforços de marketing.

Erros no atendimento é o principal 
motivo para perda dos clientes

Já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica? Pelo menos quando se fala em atendimento ao 
cliente, essa história é verdadeira

presencialmente ou na 
internet.

	 •	Mesmo que o cliente 
não feche negócio, ele 
precisa continuar se 
sentido importante: 
em muitas ocasiões, o 
cliente pode desistir da 
compra por diversas ra-
zões, como imprevistos 
financeiros, por exem-
plo. Porém, isso não 
quer dizer que ele deve 
ser esquecido. Mesmo 
que o negócio não seja 
fechado, garanta meios 
de voltar a falar com esse 
cliente, lembre a ele que 
sua empresa está lá para 
quando for viável, mas, 
claro, sem exageros, pois 
isso também pode afas-
tar de vez o consumidor.

	 •	Pesquise a satisfação: 
outro ponto importante 
é sempre saber o que o 
cliente achou do atendi-
mento após finalizá-lo. 
Faça uma breve pesquisa 
e veja os pontos que po-
dem melhorar segundo 
a sugestão dos clientes.

(*) - É publicitária, especialista 
em marketing e encantamento do 

cliente (https://www.instagram.com/
alineoneda/).

é preciso pensar também 
que o atendimento não se 
trata apenas de uma oca-
sião. “Mesmo após o cliente 
adquirir o produto, ele pre-
cisa se sentir confiante para 
voltar caso seja necessário. 
A empresa precisa estar à 
disposição para tirar dúvi-
das e atender com a mesma 
paciência e autoridade após 
a compra”, acrescenta.

E nem só de primeiras 
impressões e esclarecimen-
to de dúvidas vive um bom 
atendimento. Essa é uma 
peça chave de qualquer em-
presa que envolve diversas 
funções. Aline declara que 
um dos principais erros está 

exatamente em não saber de 
tais funções.  Por isso, a es-
pecialista separou uma lista 
dos principais pontos que 
merecem atenção. Confira:
	 •	Colaboradores não 

podem ser robôs: sabe 
quando todas as respos-
tas parecem estar em um 
roteiro e os funcionários 
apenas repetem cada fala 
quando necessário? Um 
bom atendimento jamais 
deve fazer isso. O correto 
é oferecer soluções per-
sonalizadas e conversar 
verdadeiramente com o 
cliente. Ele precisa se 
sentir acolhido e especial 
dentro da empresa, seja 

Benefícios da Inteligência Artificial 
integrada ao marketing

vasta quantidade de dados gerados na 
relação com os clientes, onde apenas 
algoritmos avançados de IA serão 
capazes de perceber. Normalmente, 
as pessoas se assustam quando dão 
de cara com um anúncio relacionado 
a um tema que tenha comentado há 
pouco tempo. 

Geralmente, dizem que o telefone 
está ouvindo as conversas para ser 
tão preciso com a comunicação, mas 
isso nada mais é do que o machine 
learning comportamental atuando e 
entendendo seus padrões de consumo 
melhor do que você mesmo. Então, 
para que as empresas sejam bem 
sucedidas é importante começar aos 
poucos. Organização de dados e ma-
peamento de campanhas é essencial, 
além disso, contato com parceiros 
certos pode ajudar. 

Desconfie de empresas que pro-
metem a resolução de todos os seus 
problemas com IA. Esse é o futuro, 
mas precisamos de bons navegadores 
para explorar esse novo mundo. 

(*) - É CTO do AdClub, formado em publicidade 
pela Universidade Federal Fluminense. Fundou a 

Cabana Criação, com a qual conquistou dois leões 
de Cannes, atendendo clientes como Bob’s, CCAA 

e Anistia Internacional.
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dados organizados alimentando os 
algoritmos, mais aprendizado as 
empresas terão sobre esse funciona-
mento. Seu uso está cada vez mais 
popular e acessível. Plataformas 
como Google e Facebook já usam 
robustos algoritmos para encontrar 
padrões e oferecer o melhor anún-
cio para o usuário mais inclinado a 
converter. 

Outro benefício é encontrar di-
reções para estratégias que seriam 
impossíveis sem o uso da tecnologia. 
Atualmente, é impossível analisar a 

SP concentra melhores cidades para envelhecer no país
Entre as maiores cidades, São 

Caetano do Sul e Santos lideram a 
lista, que tem ainda São Paulo na 
quarta posição, Atibaia, na oitava, 
Catanduva, na nona, e Americana, 
na décima. Fora essas, Porto Ale-
gre aparece na terceira posição, 
Florianópolis, na quinta, Niterói, na 
sexta, e Rio de Janeiro, na sétima. 
Já entre os municípios menores, 
os nove primeiros são cidades 
paulistas: Adamantina, Vinhedo, 
Lins, São João da Boa Vista, Itapira, 
Tupã, Fernandópolis, Votuporanga 
e Dracena. Esteio, no Rio Grande 
do Sul, completa o top 10.

O diretor executivo do Instituto 
de Longevidade Mongeral Aegon, 
Henrique Noya, avalia que as ci-
dades mais bem posicionadas da 
lista não necessariamente são as 
que têm mais dinheiro disponí-
vel para investir. “Passa por uma 
questão de bom uso dos recursos, 
mas também pelo foco por naquilo 
que a gente considera importante 
para promover qualidade de vida”, 
afirma ao ponderar que algumas 
cidades podem ser consideradas 

melhores locais para envelhecer: 
tanto o top 20 de cidades grandes 
quanto o top 40 de cidades pequenas 
não incluem municípios do Norte, 
Nordeste ou Centro-Oeste. Apesar 
disso, cidades dessas regiões que 
aparecem nas listas específicas 
de algumas dimensões. Ilhéus, na 
Bahia, e Bayeux, na Paraíba, estão 
entre as melhores no quesito Mo-
radia e Habitação, e Ji-Paraná, em 
Rondônia, é uma das que se destaca 
em Cultura e Engajamento.

Henrique Noya lembra que o en-
velhecimento populacional é uma 
realidade no país e defende que o 
tema esteja presente nas eleições 
municipais deste ano. “É muito 
importante levar essa questão da 
mudança demográfica para todos 
os palanques. Na verdade, a gente 
vive em cidades e não no país. O 
núcleo principal da nossa vida é a 
cidade em que a gente vive”, afirma 
ele. “Uma cidade que está prepa-
rada para oferecer qualidade vida 
a uma população com mais idade, 
está muito preparada para oferecer 
isso a qualquer idade”.

Entre as maiores cidades, São Caetano do Sul e Santos 
lideram a lista, que tem ainda São Paulo na quarta posição.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

bons exemplos em alguma dimen-
são específica, apesar de terem 
uma colocação menos destacada 
no ranking geral.

“Não existe uma cidade perfeita 
nos sete indicadores. Elas sempre 
têm alguma coisa para melhorar 
em algum ângulo”. Um exemplo é 
São Caetano do Sul, que ocupa a 
primeira posição no IDL entre as 
cidades grandes, mas fica na 50ª 

quando é considerada apenas a 
dimensão Cuidados de Saúde. Já 
Campo Largo, no Paraná, que lide-
ra essa dimensão, foi classificada 
na 113ª posição do ranking geral. 
As listagens completas de cada 
dimensão e do ranking geral do 
IDL podem ser conferidas no site 
da pesquisa.

As desigualdades regionais do país 
se apresentam também na lista de 



Leilões e 
Organizações: o Nobel 
de Economia de 2020

No ano de 2020, 
a Academia Real 
de Ciências da 
Suécia premiou os 
economistas Paul 
Milgrom e Robert 
Wilson por seus 
estudos na área de 
microeconomia, 
com destaque 
para pesquisas 
relacionadas a 
leilões

Apesar de extrema-
mente relevantes 
para o desenvolvi-

mento da teoria e prática 
econômicas da atuali-
dade, as obras desses 
autores são relativamente 
pouco conhecidas do pú-
blico, em geral. Por conta 
disso, vale a pena tratar-
mos brevemente de suas 
contribuições. Afinal, o 
que são leilões, do ponto 
de vista econômico? 

De acordo com os eco-
nomistas, leilões podem 
ser caracterizados como 
transações com um con-
junto específico de regras 
que detalham a alocação 
de recursos escassos com 
base em lances dados por 
seus participantes. 

Ou seja, em um leilão, 
uma das partes envol-
vidas - conhecida como 
“licitante” - dá um lance 
capaz de arrematar o bem 
oferecido por outra parte, 
como o vendedor do bem. 
Na prática, leilões podem 
assumir distintos forma-
tos, embora compartilhem 
a característica comum 
de serem usados para a 
compra e venda de bens. 

Situações nesses mol-
des correspondem a lei-
lões de obras de arte e 
vinhos, por exemplo. Um 
problema inicial relacio-
nado aos leilões diz res-
peito ao fato deles corres-
ponderem a problemas de 
informação incompleta, 
em termos econômicos. 
Ou seja, em um contexto 
nos moldes de um leilão, 
um dos lados do mercado 
(o licitante) pode ter mais 
informações sobre a tran-
sação em si do que outros 
participantes (como os 
demais licitantes ou o pró-
prio vendedor do bem). 

Em particular, o licitante 
pode atribuir um alto valor 
ao bem leiloado, embora 
não queira demonstrar 
isso durante o leilão, com 
o objetivo de pagar um 
menor preço pelo bem. 
Isto acaba gerando um 
problema de incentivo do 
ponto de vista econômico, 
uma vez que um dos lados 
do mercado pode não ter 
motivação suficiente para 
revelar suas verdadeiras 
preferências em relação 
ao bem sendo leiloado. 

O trabalho dos autores 
agraciados com o Nobel de 
Economia de 2020 ajudou 
a iluminar questões desse 
tipo, tendo importantes 

implicações práticas para 
o desenho de mecanismos 
de mercado para bens e 
serviços que são difíceis 
de vender e comprar em 
mercados de verdade, 
como frequências de 
rádio ou equipamentos 
de saúde destinados a 
pacientes da COVID-19, 
por exemplo. 

Uma segunda linha de 
contribuições acadêmicas 
de autores como Milgrom 
e Wilson diz respeito à 
compreensão do funcio-
namento interno das em-
presas. Ainda na década 
de 1990, Paul Milgrom 
publicou um livro - em 
coautoria com John Ro-
berts - que viria a se tornar 
referência obrigatória em 
cursos de economia e ad-
ministração. 

O livro, intitulado “Eco-
nomics, Organization, 
and Management” for-
nece uma abrangente 
visão acerca do campo 
de estudo denominado 
“Economia das Organiza-
ções” que, como o nome 
sugere, busca entender a 
interação entre temas de 
pesquisa comuns às áreas 
de economia e adminis-
tração. 

Por incrível que pareça, 
o diálogo entre essas áreas 
é relativamente escasso, 
mesmo hoje em dia. A con-
cessão do Prêmio Nobel 
de Economia geralmente 
é feita com base no im-
pacto de longo prazo das 
pesquisas dos agraciados. 
Em mais de uma ocasião, 
utilizei conceitos elabora-
dos por ambos os autores 
em pesquisas e cursos de 
graduação e pós-gradu-
ação. 

De fato, na semana em 
que o Nobel é anunciado, 
estou terminando de pre-
parar o material de uma 
disciplina de Estratégia 
Econômica, na qual revisi-
tarei alguns dos principais 
ensinamentos de Milgrom 
e Wilson na companhia 
dos alunos do Mestrado 
Profissional em Adminis-
tração (MPA) da FECAP. 
Em termos gerais, a obra 
desses dois autores não 
apenas nos ensinou a res-
peito do funcionamento de 
alguns tipos especiais de 
mercados.

Mas também trouxe 
importantes informações 
sobre a dinâmica interna 
das empresas, fazendo 
com que a firma dei-
xasse de ser vista como 
uma espécie de “caixa 
preta” por economistas 
e administradores. Inde-
pendentemente de con-
cordarmos ou não com 
algumas das conclusões 
obtidas por Milgrom e 
Wilson ao longo dos anos, 
há de se reconhecer que 
ambos mudaram perma-
nentemente a forma de 
pensar dos economistas. 

(*) - É professor Integral de Economia 
da Fundação Escola de Comércio 

Álvares Penteado (FECAP).

Matheus Albergaria (*)
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Mekal Metalúrgica Kadow S.A.
CNPJ Nº 57.037.392/0001-80 - NIRE Nº 35.3.0053029-2

Edital de Convocação para - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas  para se reunirem em A.G.E., a se realizar às 10 horas do dia 29/10/2020, na
sede da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) apreciação e aprovação da proposta
de aumento do capital social da Companhia ao preço de emissão global de até R$ 6.000.000,00, mediante a emissão
pela Companhia de, no máximo, 6.000.000ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital
social de R$ 19.586.997,00 para, no máximo, R$ 25.586.997,00, mediante a integralização, na proporção da
participação dos acionistas no Capital Social da Companhia. Será observado o disposto no artigo 171, §1À e §4À da
Lei 6.404/76, sendo garantido aos acionistas o prazo de 30 dias para exercício do direito de preferência, a contar
da data da realização da Assembleia Geral, ou seja, até 29/11/2020. Decorrido o referido prazo de 30 dias, haverá
a homologação do valor total do aumento de capital e consequente modificação do estatuto social da Companhia
refletindo o valor total do aumento de capital social. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade
do acionista ou de seu representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei,
na hipótese de representação do acionista. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia
Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia. São Paulo (SP), 16/10/2020.
Guilherme Fessel Bertani - Presidente do Conselho de Administração.                                                 (21, 22 e 23)

Pessoas que estavam 
por fora da dinâmica 
de compra online ago-

ra visitam as vitrines virtuais 
e compram de e-commerces 
nos mais variados nichos. Se 
antes a perspectiva era de 
que o e-commerce dupli-
casse seu crescimento em 5 
anos, diante da quarentena, 
a previsão deste aumento é 
de 12 meses. 

Empresas que não en-
xergavam a necessidade de 
vender online despertaram 
para uma nova realidade. 
E entre esses desafios e 
novidades, o investimento 
em SEO (otimização para 
sites) tornou-se um grande 
diferencial. Um dos efeitos 
da quarentena é o isola-
mento social, com menos 
pessoas saindo de casa; o 
ambiente online está mais 
competitivo, as técnicas de 
SEO podem sair na frente de 
seus competidores! 

Empresas que investem 
em SEO estão olhando para 
o passado, presente e futu-
ro. Agregam um conjunto 
de técnicas utilizadas para 
quem usa buscadores na 
internet (Google, Bing, por 
exemplo). Tendo em vista 
que o Google tem bilhões de 
buscas realizadas diariamen-
te, empreendedores que não 
reconhecem a importância 
em investir na otimização de 
sites podem estar perdendo 
tempo e dinheiro. 
 1) Palavras-chave as-

sertivas - As palavras-

Empresas que não enxergavam a necessidade de vender online 
despertaram para uma nova realidade.
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O setor de comércio exterior prevê bons 
resultados para 2021, de acordo com a 
OMC, com as importações crescendo de 
10% a 20%. Mesmo com a alta do dólar e 
a pandemia, a Receita Federal divulgou 
que em 2020 o número de importações 
cresceu 10% em relação à 2019. Para 
que o processo ocorra corretamente, é 
necessário emitir a nota fiscal de impor-
tação, documento fiscal que formaliza o 
processo de entrada de mercadorias no 
território do país. 

Com o intuito de evitar problemas, Edu-
ardo Ferreira, especialista em comércio 
exterior e CEO da Mainô - startup que 
oferece um software de gestão para em-
presas que atuam no comércio exterior -, 
explica quais cuidados têm de ser tomados 
na confecção do documento. As dicas têm 
como finalidade ajudar o importador, pois 
além de impedir um maior gasto de tempo, 
também detém maiores complicações 
como multas.
 1) Calcular corretamente o valor 

da nota fiscal de entrada - A 
nota fiscal de importação precisa ter 
todos os dados que a fiscalização ne-
cessita. Um dos mais importantes é 
o preço faturado pelo fornecedor. É 
necessário que ele seja exatamente 
igual ao da fatura comercial, pois se 
ocorrerem divergências, a empresa 
poderá pagar multas e ter proble-
mas com a operação. Isso pode ser 

As dicas têm como finalidade ajudar o 
importador.

Cinco técnicas de SEO para 
aproveitar as oportunidades na crise
A Pandemia do Coronavírus está transformando os hábitos de consumo, a representatividade de sites 
na internet e o padrão de consumo popular

tanto para o buscador 
quanto para o usuário. 
A URL traz uma ideia 
do que existe naquela 
página e antecipa o 
assunto antes mesmo 
que a visita seja realiza-
da, garantindo melhor 
experiência para o visi-
tante. O ideal é que ela 
conte com a palavra-
chave, que vai ajudar 
no ranqueamento e 
na compreensão. Tam-
bém é necessário que 
seja o mais curta pos-
sível. URLs otimizadas 
‘’agradam’’ algoritmos 
dos mecanismos de 
busca. 

 5) Meta descrições 
corretas - Meta des-
cription trata-se da-
quele pequeno texto 
que aparece abaixo do 
título da página nos re-
sultados de pesquisa, e 
serve como um resu-
mo do que o usuário 
encontrará ao clicar 
naquele link, funciona 
como um elemento de 
atração. A elaboração 
correta demanda SEO, 
como o anexo da pa-
lavra-chave na área, 
sendo uma forma de 
aumentar a relevância. 
Os parâmetros ideais 
recomendam no míni-
mo 120 caracteres e, 
no máximo, 156. 

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

chave estão entre os 
pontos essenciais de 
um SEO otimizado. 
Como são os meno-
res elementos que 
definem um assunto, 
elas são utilizadas nas 
buscas por usuários. 
Um conteúdo de blog 
bem ranqueado com a 
palavra-chave asserti-
va, possivelmente irá 
receber a atenção de 
boa parte dos usuários 
que fazem a pesquisa 
na internet. 

 2) Link Building - Estra-
tégia de Link Building 
torna um conteúdo 
mais confiável e define 
o tempo de permanên-
cia do visitante no site. 
Ao fazer referências 
de páginas externas 
de qualidade e auto-
ridade, o buscador 
compreende que está 

sendo oferecida uma 
informação útil para 
os usuários. Com isso, 
o algoritmo entende 
que um site tem página 
de qualidade e oferece 
posições melhoradas. 

 3) Adaptação para mo-
bile - O Google passou 
a priorizar os sites que 
possuem uma versão 
mobile ou responsi-
va. Nesse caso, um 
site precisa ter um 
design capaz de se 
adaptar a qualquer 
tela. Deve-se priori-
zar a escalabilidade. 
Frases e parágrafos 
curtos, espaços em 
branco e imagens é o 
fácil (mais intuitivo) 
acesso à informação. 

 4) URL otimizada - 
A URL ou endereço 
de uma página é um 
elemento importante 

Comércio exterior: como não errar 
na emissão de Notas Fiscais

impactam diretamente os dados 
da Nota Fiscal, podendo causar 
problemas graves para a empresa 
como registros incorretos de con-
tabilidade, até autuações e sanções 
legais. Os erros mais comuns são 
posicionamentos incorretos de vír-
gulas ou correspondência de pesos. 

 4) Preenchimento de código - Na 
nota, há um código chamado ‘’No-
menclatura Comum do Mercosul’’ 
(NCM), que deve ser preenchido 
corretamente, pois quando isso não 
é feito, ocorrem atrasos na liberação 
do produto e é necessário uma re-
tificação do documento. Em alguns 
casos, multas podem ser cobradas. 

 5) Taxa de Marinha Mercante - A 
receita criou nos últimos tempos, 
um campo específico para que os 
contribuintes informem a Taxa da 
Marinha Mercante, dessa forma 
caso o seu despachante não esteja 
procedendo dentro do previsto, 
existe o risco de multa por parte da 
receita federal, pois o valor do ICMS 
recolhido será menor que o devido. 
Mesmo com um valor baixo, com 
o acúmulo de diversas operações, 
além de juros e multa, o valor pode 
se tornar considerável, correndo o 
risco de a empresa sofrer uma inter-
venção. Fonte e mais informações: 
(www.maino.com.br).
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verificado através da conferência 
no processo de importação.

 2) Cuidado na conversão de mo-
edas - Um erro bem comum na 
importação ocorre no momento de 
converter valores de moedas estran-
geiras para o Real. A variedade de 
moedas é grande, além disso, há a 
possibilidade de confundir as taxas 
de conversão devido à cotação do 
dia. Deve se tomar cuidado, pois a 
empresa também pode pagar valo-
res extras por essa complicação.

 3) Atenção na digitação - Erros de 
digitação são corriqueiros, porém 

Erick Matheus dos Santos (*)

Atualmente, todo o mercado está querendo e precisa inovar com 
a tecnologia, bem como adequar-se às legislações atuais, como a 
LGPD. Além disso, profissionais de diversos setores passaram a 
ter como condição fundamental se adaptar aos assuntos perti-
nentes à tecnologia da informação, mas não podemos esquecer 
do famoso termo “back to basics” ou seja, voltar às origens. 

A Tecnologia da Informação (TI) é um imperativo organizacional, 
ou seja, todas as atividades dependem dela em algum nível para 
funcionar. Não se trata de uma função secundária, mas sim um 
fim em si mesma, pois seu objetivo é dar suporte, criar e entregar 
valor para o negócio. 

Além disso, essa disciplina tem macro objetivos, como consolidar 
e entregar os benefícios para as áreas de negócio, cuja função é 
garantir os resultados realizando-os conforme planejado, assim 
como otimizar riscos criando uma consistência nessa realização 
de resultados, além de aprimorar recursos, utilizando-os de forma 
eficiente para gerar resultados de forma consistente. 

O negócio e a TI precisam falar a mesma língua. Se a empresa 
está em fase de recessão, não adianta a TI ter planos de expansão. 
Ao mesmo tempo, se a empresa estiver em fase de inovação, não 
adianta a área de tecnologia estar em fase de estabilização. Isso sig-
nifica que é necessário o alinhamento com a estratégia corporativa. 

Neste aspecto é que a TI está tentando criar e agregar valor, e 
o risco de segurança pode colocar tudo a perder, seja utilizando 
recurso de forma ineficiente, entregando resultados instáveis, 
ou até mesmo causando rupturas em legislações vigentes. Com 
este cenário latente vem a pergunta: vou precisar de apoio da 
área de Riscos, além da Tecnologia da Informação? 

Sim! Identificar, avaliar, responder e monitorar riscos são ati-
vidades em que o departamento de riscos vai ajudar a TI a estar 
alinhada com a estratégia corporativa. Visto isto, entendemos 
que a gestão foca em planejar, construir, executar e monitorar as 
atividades em alinhamento, sem esquecer de ter a direção definida 
pela governança para criar valor alcançando os objetivos, pois 
ela é quem dita o rumo da TI, ou seja, em última instância é a 
governança que é a responsável por garantir essa entrega de valor. 

Vale ressaltar que o gerenciamento de riscos é uma das fer-
ramentas chaves da governança. Entendendo isso, você terá 
alinhamento estratégico, entregará valor, otimizará os recursos, 
as performances e a conformidade para, enfim, estar pronto para 
evoluir com os assuntos em alta no mercado como Data Analytics, 
Auditoria Contínua, Robotics, Machine Learning e certificar, ou 
não, seus processos em Segurança da Informação. 

(*) - É consultor sênior de auditoria interna e assessoria financeira da ICTS 
Protiviti, especializada em soluções para gestão de riscos, compliance, auditoria, 

proteção e privacidade de dados. 

A área de riscos pode, e deve, apoiar as rotinas da TI
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 21 de outubro de 20206

De acordo com a pesquisa, um terço dos participan-
tes do estudo (33%) disseram mudar de marcas 
consumidas para apoiar a economia ou empresas 

locais; a seguir, em respostas redundantes em mais de um 
item, 32% decidiram mudar de marcas para reduzir custos. 
Nessa mesma linha, 32% dos entrevistados optaram por 
fazer compras online de produtos alimentares com mais 
frequência, o que não era tão comum antes da pandemia. 

Apesar de um quadro de forte impacto sobre a renda do 
brasileiro, com 62% tendo relatado perdas de rendimento 
durante o período da pandemia, de acordo com o estudo, 
os entrevistados demonstram otimismo nas perspectivas 
para daqui a um ano. A pesquisa EY Future Consumer 
Index demonstra, por exemplo, que mais de um terço dos 
entrevistados (35%) disse ter sofrido uma redução de 50% 
ou mais em seus rendimentos; 27% tiveram perdas de até 
25%; 36% mantiveram seus ganhos pré-pandemia; e apenas 
1% obteve aumento de renda durante o período da Covid.

Para 72% dos participantes da pesquisa, suas finanças 
pessoais estarão melhores em 12 meses; 20% acreditam 
em estabilidade; e apenas 8% projetam uma situação pior. 
Quando o item avaliado é o emprego, 66% apostam em 
melhora em 12 meses; 26% acham que tudo ficará como 
está; e 9%, que a situação deve piorar. Já em relação à 
condição econômica do país, 46% são otimistas; 39% cre-
em em estabilidade; e 15% apostam em um cenário pior 
do que o atual. 

A convivência com os efeitos e as mudanças impostas pela pandemia da Covid-19 desde março, está fazendo com que uma parcela significativa dos 
brasileiros adote hábitos de consumo mais conscientes, seja para fortalecer a economia do local em que vivem, ou para economizar recursos. Essa é 

uma das conclusões do EY Future Consumer Index, estudo global realizado pela EY-Parthenon que consultou 1.003 brasileiros entre 
os meses de junho e julho para apurar os impactos da pandemia sobre hábitos, costumes e expectativas dos consumidores. 

NOVOS HÁBITOS

Pixabay

"Não é difícil entender esses indicativos da pesquisa EY 
Future Consumer Index, já que grande parte dos partici-
pantes do estudo indicou uma queda no seu rendimento 
pessoal ou familiar. Preocupar-se com os rumos da economia 
do país é, portanto, algo natural para aqueles que foram 
direta e negativamente afetados pelos efeitos da pandemia. 

É interessante perceber também que as pessoas se 
preocupam em primeiro lugar com suas famílias, e depois 
consigo próprias, numa demonstração de que as relações 
familiares seguem como elemento essencial na constituição 
da sociedade brasileira", afirma Miguel Duarte, sócio da 
EY-Parthenon e líder do segmento de Consumo, Produtos 
e Varejo para América Latina. 

A convivência com as novas exigências sanitárias impostas 
pela pandemia e o visível avanço da opção pelo trabalho 
remoto, o famoso home office, também tem mudado com-
portamentos e hábitos dos consumidores. Entre os entrevis-
tados, 71% afirmaram estar mais conscientes sobre higiene 
pessoal e limpeza; 69% passaram a cozinhar mais refeições; 
62% visitaram menos as lojas físicas; 60% decidiram gastar 
menos com itens não essenciais, como produtos de moda, 
ou cosméticos; e 59% disseram cuidar melhor de suas casas. 

Vale destacar que 71% dos entrevistados afirmaram estar 
ainda preocupados com a possibilidade de contrair a Co-
vid-19. Pouco mais da metade dos entrevistados (54%) afir-
ma ter decidido comprar apenas o essencial, demonstrando 
preocupações com a eventual instabilidade econômica do 
momento. Também 52% das pessoas disseram ter reduzido 
a frequência de suas compras, enquanto 39% ampliaram 
as compras de itens variados pela internet. 

Conforme as atividades sociais vêm sendo retomadas e 
liberadas nas cidades, fazer compras em um mercado é con-
siderado o hábito mais aceitável aos brasileiros, com 70% das 
pessoas se dizendo confortáveis ou indiferentes em realizar 
esse tipo de tarefa. A seguir, vêm os itens "ir para o seu local 
de trabalho" (57%) e "andar em público" (56%). Uma das 
atividades mais rejeitadas, mas que acaba sendo costumeira 
para muitos brasileiros, é "viajar em um transporte público", 
para a qual 83% dos entrevistados se disseram desconfortá-
veis em realizar, 9%, indiferentes e apenas 8%, confortáveis. 

"Não é difícil perceber, por recorrentes exemplos públi-
cos, que o brasileiro está ansioso para retomar atividades 
sociais que tiveram de ser descontinuadas em razão da 
pandemia. A pesquisa mostra, por exemplo, que 77% dos 
entrevistados afirmam se sentir confortáveis para viajar de 
avião em até um ano. Ainda existem grandes desafios no 
enfrentamento à Covid-19, e o objetivo do estudo EY Future 
Consumer Index é justamente contribuir para oferecer mais 
informações e gerar conhecimento sobre como as pessoas 
têm se comportado e quais as suas expectativas em relação 
aos desdobramentos da pandemia", conclui Miguel Duarte.

A edição brasileira do estudo EY Future Consumer Index 
tem abrangência nacional e foi realizado por entrevistas 
online, entre os meses de junho e julho de 2020, com 1.003 
consumidores (51% mulheres e 49% homens), com idades 
entre 18 e mais de 65 anos, de todas as classes sociais. 
Fonte e mais informações: (https://www.ey-parthenon.nl/).
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BraSIleIrO MuDa HÁBITOS De cONSuMO 
para fOrTalecer ecONOMIa lOcal 

De acordo com o levantamento, questionados sobre quais 
as suas principais preocupações diante da pandemia, 97% 
dos participantes brasileiros responderam: a "economia do 
país". Em segundo lugar na lista está a "saúde da minha 
família", com 96% de citações, empatado com "impacto 
social e comunitário". A preocupação com a própria saúde 
do entrevistado aparece em quarto lugar da lista, com 94% 
de referências, seguido por "minhas finanças" (92%). O 
tema "meus relacionamentos" aparece na décima posição 
dessa lista, com 75% de citações. 
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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:

JADILSON MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
nascido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/75.FLS.79-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/05/1986), residente e domiciliado Rua Marmeleiro, 46, Chácara Belenzinho, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Alipio Herminio dos Santos e de Zulma Marques dos 
Santos. JULIANA ANJOS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão analista 
financeira, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze 
de junho de mil novecentos e oitenta e dois (15/06/1982), residente e domiciliada Rua 
Fontoura Xavier, 129, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Deraldo dos San-
tos e de Regina Maria dos Anjos Santos.

THIAGO TAVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão securitário, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/160.FLS.183-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
abril de mil novecentos e noventa e dois (24/04/1992), residente e domiciliado Rua Alto 
Beni, 620, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ananias Tavares da 
Silva e de Marluce Bezerra Tavares da Silva. ALINE FLÁVIA RODRIGUES ARRUDA, 
estado civil solteira, profissão securitária, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/258.FLS.094V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de março de mil novecentos e oitenta e nove (23/03/1989), residente e domiciliada 
Avenida Lara Campos, 532, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Geraldo Magelo Arruda e de Neide Rodrigues Arruda.

RICARDO DOS PASSOS COSTA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/017.FLS.101-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e setenta e sete (21/12/1977), residente e domiciliado 
Rua Antônio Bruni, 46, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosalvo dos Passos Costa e de Honorina Freitas da Sil-
va Costa. LEANDRA FÁTIMA PEREIRA SATURNO, estado civil divorciada, profissão 
operadora de telemarketing, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dez de maio de mil novecentos e sessenta e sete (10/05/1967), residente e 
domiciliada Rua Antônio Bruni, 46, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Saturno e de Maria Pereira Saturno.

DANILO SOARES DA COSTA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido no Sub-
distrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/212.FLS.213 CAPELA DO SOCORRO/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (18/10/1986), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 914, torre L, unidade 04, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Custodio da Costa e de Raquel Pereira Soares. 
DANIELE SANTOS GOUVEIA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/260.FLS.68 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de setembro de mil novecentos e noventa e seis (28/09/1996), residente e domiciliada 
Rua Professor Hasegawa, 914, torre L, unidade 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Ademir Gouveia e de Jesuina Rodrigues dos Santos.

RODRIGO OLIVEIRA LOPES, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nas-
cido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.254V-ERMELINO MATA-
RAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (27/09/1984), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1273, apartamento 
21-C, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Edivanildo Lopes e de Maria da Glo-
ria Lopes. CARLA CRISTINA LIMA COSTA, estado civil solteira, profissão securitária, 
nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/234.FLS.283-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (03/08/1991), residente e domiciliada Avenida Professor Osvaldo de Oliveira, 900, 
apartamento 52 A, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Alaerço das 
Neves Costa e de Maria Aparecida Lima Costa.

EDSON DE CASTRO CAFÉ, estado civil solteiro, profissão vidraceiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/011.FLS.159V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
agosto de mil novecentos e setenta (21/08/1970), residente e domiciliado Rua Jorna-
lista Francisco Dias Herrera, 34, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jonas Café dos Santos e de Maria de Castro Café. ROSIREIDE 
ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e 
sete (20/01/1977), residente e domiciliada Rua Guilherme Valencia, 130, apartamento 
12-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton 
Rodrigues de Oliveira e de Maria Alves de Oliveira.

GERSON DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido em Gló-
ria, Estado da Bahia (CN:LV.A/46.FLS.04-GLÓRIA/BA), Glória, BA no dia primeiro de 
novembro de mil novecentos e cinquenta e sete (01/11/1957), residente e domiciliado 
Rua Marim, 200, bloco 03, apartamento 52-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Deoclecio Ambrozio da Silva e de Minervina Emilia de Souza. OZENILDE PE-
REIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
Sento Sé, Estado da Bahia (CN:LV.A/02.FLS.344-SENTO SÉ/BA), Sento Sé, BA no dia 
vinte e nove de outubro de mil novecentos e setenta (29/10/1970), residente e domicilia-
da Rua Marim, 200, bloco 03, apartamento 52-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Pereira da Silva e de Delzuita Pereira dos Santos.

ARMANDO PIERRE DE LIMA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido no Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/49.FLS.270 VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (23/09/1989), 
residente e domiciliado Rua Fernandes Tenório, 310, casa 02, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Armando Gomes de Lima e de Rita de Cassia Pierre de 
Lima. GERUSA CARDOSO ROSENDO, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/68.FLS.179 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e um (19/09/1981), 
residente e domiciliada Rua Fernandes Tenório, 310, casa 02, Cidade Líder, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Jesus Rosendo e de Diana Ferraz Cardoso Rosendo.

DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de prevenção 
de perda, nascido neste Distrito (CN:LV.A/180.FLS.273V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e três (23/04/1993), residen-
te e domiciliado Avenida Lara Campos, 1138, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sergio Rodrigues e de Cicera Barbosa dos Santos. BRUNNA DE OLIVEIRA 
BISPO, estado civil solteira, profissão protética, nascida em Camacan, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/043.FLS.183-SANTA LUZIA/BA), Camacan, BA no dia dez de janeiro de dois mil 
e um (10/01/2001), residente e domiciliada Rua Trussu, 392, Vila Progresso, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Delvanio Silva Bispo e de Waldívia Santos de Oliveira Bispo.

LUCAS VELOSO DERTINATTI, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/711.FLS.194-1º SUBDISTRITO DE GUA-
RULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (20/01/1998), residente e domiciliado Rua Carolina Garzela Meneghini, 43, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Dertinatti e 
de Simone Pereira de Medeiros Veloso. MILLENA DE SOUZA FERRO, estado civil 
solteira, profissão supervisora de telemarketing, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/136.FLS.185-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no 
dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e sete (07/08/1997), residente e domi-
ciliada Rua Orlando Citrini, 150, Parque Savoy City, nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Claudenir Delain Ferro e de Marli Regina de Souza Ferro.

DANILO DE CAMPOS NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/99.FLS.70V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e nove (20/06/1989), 
residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 760, bloco B, apartamento 44, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Robson Nogueira e de Renata de Campos Nogueira. TAMIRES 
GHIRALDI DA COSTA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/325.FLS.235-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e dois (09/09/1992), residente e 
domiciliada Rua Fontoura Xavier, 760, bloco B, apartamento 44, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rui Moreira da Costa Junior e de Luciana Ghiraldi.

ALEX DOS SANTOS PIROLO, estado civil solteiro, profissão técnico em logística, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/139.fls.163 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
Guarulhos, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (15/01/1996), 
residente e domiciliado Avenida Itaquera, 6103, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gerson Aparecido Pirolo e de Maria Evanira dos Santos Pirolo. 
BIANCA TEDESCHI LAINO, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/253.fls.059 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de julho de mil novecentos e noventa e seis (03/07/1996), residente e domici-
liada Avenida Itaquera, 6103, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Eduardo Laino e de Elaine Cristina Tedeschi.

VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profissão motorista, nasci-
do em São Lourenço, Estado do Paraná, São Lourenço, PR no dia quatorze de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e quatro (14/02/1974), residente e domiciliado Rua Noventa 
e Sete, 533, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Serafim Pereira e de 
Neuza Peres dos Santos Pereira. VALÉRIA OLIVIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/148.FLS.187-2º 
SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), Santos, SP no dia dezesseis de junho de mil nove-
centos e setenta e nove (16/06/1979), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1073, 
casa 06, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Felipe dos Santos e de Valdiza Olivia dos Santos.

ALEXANDRO DOS SANTOS CORRÊA, estado civil divorciado, profissão operador de 
empilhadeira, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e setenta e oito (26/04/1978), residente e domiciliado Rua Augusto 
Aridas, 46, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Corrêa e de Maria dos Santos Corrêa. ROSENILDE ALMEIDA AMORIM, estado 
civil solteira, profissão pedagoga, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP 
no dia quinze de abril de mil novecentos e setenta e dois (15/04/1972), residente e 
domiciliada Rua Duílio Dainezi, 233, Jardim São João, Ferraz de Vasconcelos, neste 
Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Raimundo Pericles de Amorim e de Heleni-
ce Almeida Amorim. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

RAUL SOARES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão gerente operacional, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.170 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta e oito (05/07/1988), residente e domiciliado Rua 
Botuporã, 613, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Soares de Araujo e de 
Cicera Ferreira de Araujo. TAMARA JULIO SILVA, estado civil solteira, profissão ana-
lista de atendimento, nascida no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/093.
FLS.245-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (02/02/1995), residente e domiciliada Rua Botuporã, 613, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edmilson Tadeu de Souza Silva e de Maria Helena Júlio.

JOSUÉ DOS SANTOS ROBERTO, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia nove de junho de mil no-
vecentos e oitenta e seis (09/06/1986), residente e domiciliado Rua Go Sugaya, 04, casa 
03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Roberto e de Iracema Ferreira 
dos Santos Roberto. JANAINA MARIA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Salgueiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/111.FLS.08 ITAQUERA/
SP), Salgueiro, PE no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (13/01/1987), 
residente e domiciliada Rua Go Sugaya, 04, casa 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jose Antonio do Nascimento e de Maria Lica do Nascimento.

WILLIAM RODRIGUES FEITOSA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido 
no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/528.FLS.296V-SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/02/1994), residente e domiciliado Viela Sete de Setembro, 4, A, Parque Industrial, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Fred Antonio Feitosa e de Rosilei Rodrigues Perei-
ra. ALEXANDRA PATROCINIA DE SOUSA LIMA, estado civil solteira, profissão agen-
te operacional, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/469.FLS.165-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (30/09/1997), residente e domiciliada Rua Reverendo Alcides Franco, 194, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Pereira de Lima e de Alzira 
Patrocinia de Sousa Lima.

RODOLFO LOPES TERTULINO POLICARPO, estado civil solteiro, profissão arquiteto, 
nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/075.FLS.079-MOGI DAS CRU-
ZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/02/1992), residente e domiciliado Rua Francisco Martins Feitosa, 785, Lagoa 
Seca, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, filho de João Carlos Po-
licarpo e de Eliana Lopes Tertulino Policarpo. BÁRBARA PEREIRA UEHARA, estado 
civil solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/119.
FLS.221V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos 
e noventa e quatro (06/07/1994), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Mu-
nhoz Filho, 2212, apartamento 31, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcelo Uehara e de Raquel Pereira Uehara.

VINICIUS ALMEIDA ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.247-JABAQUARA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/12/1988), residente e domiciliado Rua Álvaro Távora, 23, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Alves da Silva e de Girsilene 
Almeida Alves da Silva. TAIS CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são administradora, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/83.
FLS.286-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (23/10/1987), residente e domiciliada Rua de Flor em Flor, 
122, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso 
Manoel dos Santos e de Cristina Cardoso dos Santos.

ANTÔNIO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante, nas-
cido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/004.FLS.293 COQUEIRO SECO/AL), 
Maceió, AL no dia oito de julho de mil novecentos e noventa (08/07/1990), residente 
e domiciliado Rua Sho Yoshioka, 113, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Henrique Balbino dos Santos e de Claudinete Vital dos Santos. MARIANA 
GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/221.FLS.236-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e noventa e quatro (26/08/1994), residente e domiciliada Rua Sho 
Yoshioka, 113, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Batista 
dos Santos e de Jucelia Gomes de Oliveira dos Santos.

GENIVALDO GOMES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão servidor público 
municipal, nascido em Brumado, Estado da Bahia, Brumado, BA no dia vinte de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (20/06/1988), residente e domiciliado Rua Sugao 
Suzuki, 100, bloco 07, apartamento 14-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Neves de Souza e de Neusa Maria Gomes de Souza. JULIANA MOTA BER-
LOFFA, estado civil divorciada, profissão agente comunitária de saúde, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa 
(28/06/1990), residente e domiciliada Rua Sugao Suzuki, 100, bloco 07, apartamento 
14-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Berloffa e de Doralice Mota 
Berloffa.

ELCIO MATIAS GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/038.FLS.149-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (05/02/1986), residente e domiciliado 
Rua José Ariza, 75, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Deli Ribeiro Guimarães e de Altair Matias Guimarães. 
MARIANA GOMES TAKEDA, estado civil divorciada, profissão recepcionista, nascida 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (19/06/1988), residente e domiciliada Rua José Ariza, 75, 
apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Darci Silvestre Takeda e de Benedita de Fatima Gomes Takeda.

WALDIR LOPES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e cin-
quenta e um (27/06/1951), residente e domiciliado Rua Giácomo Perti, 228, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldomiro Lopes da 
Silva e de Maria dos Anjos Silva. LIVANIR JOSINO, estado civil divorciada, profissão 
costureira, nascida em Ubirajara, neste Estado, Ubirajara, SP no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove (26/12/1959), residente e domiciliada 
Rua Manoel Fernandes Dias, 124, Centro , Quatá, neste Estado, Quatá, SP, filha de 
Gonçalves Josino e de Luzia Maria Josino.

WELLINGTON DA SILVA XAVIER, estado civil solteiro, profissão recepcionista, nascido 
em Ermelino Matarazzo, nesta Capital ((CN:LV.A/196.FLS.236-ERMELINO MATARA-
ZZO/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e nove 
(07/05/1999), residente e domiciliado Rua Tombu, 58, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Givaldo Neres Xavier e de Edna Maria da Silva. STEPHANI RAMOS 
DE CASTRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Pari, nes-
ta Capital (CN:LV.A/407.FLS.250 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
fevereiro de dois mil e dois (14/02/2002), residente e domiciliada Rua Carlo Albacini, 
77, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Natanael Batista de Castro e de Valda Ramos dos Santos de Castro.

MATEUS ROMULO SIMÕES SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista contá-
bil, nascido neste Distrito (CN:LV.A/260.FLS.104-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de outubro de mil novecentos e noventa e seis (03/10/1996), residente e domiciliado 
Rua Luís Carlos Prado, 190, Vila Solange, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José 
Roberto dos Santos e de Lourdes Francisca Simões Santos. ANA PAULA GONÇAL-
VES TRINDADE, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/194.212V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (14/01/1996), residente e domi-
ciliada Rua Isaar Carlos de Camargo, 447, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Roberto Gonçalves Trindade e de Ana Lúcia Gonçalves Trindade.

CAIO LEANDRO ALVES MADEIRA, estado civil solteiro, profissão instalador técni-
co, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.148V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/07/1989), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 635, casa 09, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Tadeu Quinto Madeira e de 
Maria Alves Limeira Madeira. THAYS FERNANDA DA SILVA EVARISTO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Praia Grande, neste Estado (CN:LV.A/037.FLS.
275V-PRAIA GRANDE/SP), Praia Grande, SP no dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (27/09/1994), residente e domiciliada Rua Francisco 
Alarico Bérgamo, 635, casa 09, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de De-
nivaldo Evaristo e de Mariza Margarida da Silva.

ADEMIR DOS REIS, estado civil divorciado, profissão auxiliar de produção, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de agosto de mil no-
vecentos e setenta e um (03/08/1971), residente e domiciliado Rua Luiz de Almeida 
Fernandes, 451, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo do Reis e de 
Nair dos Reis. ADRIANA MIZAEL ALENCAR, estado civil divorciada, profissão técnica 
de enfermagem, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
cinco de setembro de mil novecentos e setenta e três (05/09/1973), residente e domici-
liada Rua Luiz de Almeida Fernandes, 451, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Aleixo de Alencar e de Overdina Batista Mizael Alencar.

VINICIUS VENTURA SANTIAGO LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/278.FLS.147 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de maio de mil novecentos e noventa e sete (13/05/1997), residente e domiciliado 
Rua Amanari, 557, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Ribamar Santiago Lima e de Eunice Fabiana Ventura. THAYS LUIZA ALVES TUNG, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/164.
FLS.046-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (03/09/1999), residente e domiciliada Rua Amanari, 557, casa 03, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wolney Jacysyn Tung e de An-
dreia Alves Gonçalves.

FÁBIO APARECIDO BOMPADRE, estado civil divorciado, profissão funcionário públi-
co, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia vinte 
e oito de abril de mil novecentos e oitenta e três (28/04/1983), residente e domiciliado 
Praça Agostinho Rodrigues Marques, 22, casa 07, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Dorival Bompadre e de Maria Aparecida Miranda Bompadre. JULIA-
NA SILVA NUNES, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (19/06/1986), residente e domiciliada Praça Agostinho 
Rodrigues Marques, 22, casa 07, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edmundo Pereira Nunes e de Regina Maria da Silva Nunes.

THALES CONSTANTINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-104,FLS.119V ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e dois (09/07/1992), residente e 
domiciliado Rua Isaar Carlos de Camargo, 391, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ney Constantino e de Zelia Maria Correia Constantino. RENATA 
PATEZ CARTOCCI, estado civil solteira, profissão auxiliar de atendimento, nascida em 
Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV-A-040,FLS.009 IBICUÍ/BA), Iguaí, BA no dia sete de 
setembro de mil novecentos e oitenta e nove (07/09/1989), residente e domiciliada Rua 
Isaar Carlos de Camargo, 391, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jefferson Cartocci e de Maria Zoraide Alves Patez.

MILTON BERTOLDO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Estrela D’Oeste, neste Estado (CN:LV.A/011.FLS.235-ESTRELA 
D’OESTE/SP), Estrela D’Oeste, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e se-
tenta (16/05/1970), residente e domiciliado Rua Sabbado D’Ângelo, 1922, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo de Jesus e de Elza Bertoldo de Jesus. CLÁUDIA 
ELEUTERIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão diarista, nascida no Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.152 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de outubro de mil novecentos e setenta e dois (21/10/1972), residente e 
domiciliada Rua Miguel Langone, 330, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudionor 
Eleuterio da Silva e de Maria São Pedro da Silva.

ANTÔNIO LUÍS DA SILVA, estado civil viúvo, profissão pedreiro, nascido em Cajueiro, 
Estado de Alagoas, Cajueiro, AL no dia oito de agosto de mil novecentos e cinquenta e 
sete (08/08/1957), residente e domiciliado Rua Padre Nildo do Amaral Júnior, 925, Vila 
Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de João Luís da Silva e de Severina 
Antônia da Conceição. LEONOURA TAVARES INÁCIO, estado civil viúva, profissão 
aposentada, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia quatorze 
de abril de mil novecentos e cinquenta e oito (14/04/1958), residente e domiciliada Rua 
Hiroaki Torigoi, 38, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosa 
Lias Tavares.

FERNANDO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão analista contábil, 
nascido em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia seis de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (06/11/1986), residente e domiciliado Rua São Bernardo do 
Campo, 07, A, Vila Menck, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, filho de Moises Pereira 
da Silva e de Eudenice Marques Pereira. ROSANA MOREIRA SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão professora, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e setenta e seis (16/09/1976), residente e domiciliada 
Rua São Francisco, travessa da Avenida Maria Luiza Americano, 36, B, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Agapito dos Santos e de Maria José Moreira 
Santos.

GILSON MOURA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão professor, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/085.FLS.164V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco (19/12/1985), residente e domiciliado Rua Verbos do 
Amor, 61, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romulo 
Gonçalves dos Santos e de Arlinda Pereira Moura dos Santos. ANA CARLA CÂNDIDA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Catende, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.113V-LAJE GRANDE/CATENDE/PE), Catende, PE no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (24/11/1988), residente e domi-
ciliada Travessa Último Desejo, 70, casa 01, Jardim da Conquista, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Cícero Cândido de Souza e de Marilena Maria Cândida de Souza.

JEAN MOTA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido neste Distrito 
(CN:LV-A-261,FLS.242-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro 
de mil novecentos e noventa e seis (19/10/1996), residente e domiciliado Rua Sestílio 
Melani, 461, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Francisco José Carneiro da Costa e de Maria Ana Mota da Costa. ANA CAROLINA 
SENA ARAUJO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital (CN:LV-A 098,FLS.154-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de maio de mil novecentos e noventa e oito (15/05/1998), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 461, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Irlan Ferreira Araujo e de Denise de Araujo Sena.

AÉLITON SILVA MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão analista administrativo, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/063.FLS.455-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia sete de abril de mil novecentos e setenta e nove (07/04/1979), 
residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 05, apartamento 402, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacinto Esequiel de Medeiros e de Maria José da Silva Medei-
ros. LUZILEIDE DE OLIVEIRA BRITO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Nova Lídice, Município de Medeiros Neto, Estado da Bahia, Medeiros Neto, BA no dia vinte e 
quatro de março de mil novecentos e sessenta e quatro (24/03/1964), residente e domiciliada 
Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 05, apartamento 402, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Olival de Oliveira Brito e de Minia Lima de Oliveira.

HENRIQUE SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de caixa, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/264.FLS.212-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de novembro de mil novecentos e noventa e seis (24/11/1996), residente e domiciliado Ave-
nida Ernesto Souza Cruz, 975, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Hélio da Silva e de Neuza Lucineia dos Santos Silva. MILENA 
BEATRIZ PORTO MACHADO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/240.FLS.264V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco (30/10/1995), residente e domiciliada Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 975, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edinivan Guedes Machado e de Neurame Oliveira Porto.

JONATHA ROCHA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão técnico em óptica, nas-
cido em Limeira, neste Estado (CN:LV.A/178.FLS.052 LIMEIRA/SP), Limeira, SP no dia 
seis de julho de mil novecentos e noventa e seis (06/07/1996), residente e domicilia-
do Rua Moisés Paulino da Cunha, 21, Jardim Boa Esperança, Limeira, neste Estado, 
Limeira, SP, filho de Renildo Barbosa de Souza e de Terezinha Aparecida Rocha de 
Souza. INGRID SILVA SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/229.FLS.76 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (12/09/1994), residente 
e domiciliada Rua Mapixi, 22, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo 
Paradinha de Almeida e de Eliete Silva dos Santos.

RODNEY SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/123.FLS.233-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa (18/02/1990), residente e domiciliado Rua Cheiro Mineiro 
de Flor, 26, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Inacio Cezario Gomes e de Maria Soares da Silva. TAWANE KATHLEEN SILVA 
SOBRINHO, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Con-
solação, nesta Capital (CN:LV.A/95.FLS.47-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de março de mil novecentos e noventa e cinco (08/03/1995), residente e domiciliada 
Rua Cheiro Mineiro de Flor, 26, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Baptista Sobrinho e de Rosana da Silva Nunes.

MOIZÉS MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de topógrafo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/265.FLS.277V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia qua-
torze de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (14/12/1996), residente e domiciliado 
Rua Doutor José Nigro, 60, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
José dos Santos e de Eunice Martins dos Santos. REBECA ZUNCAPE DE LIMA, estado ci-
vil solteira, profissão agente de atendimento, nascida neste Distrito (CN:LV.A/306.FLS.136V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e oito 
(14/04/1998), residente e domiciliada Rua Doutor José Nigro, 60, casa 01, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cristiano de Lima e de Alessandra Zuncape.

MARCELO DE ARRUDA, estado civil divorciado, profissão conferente de carga, nasci-
do em Itu, neste Estado, Itu, SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta e dois 
(20/03/1972), residente e domiciliado Rua Borja Castro, 18, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Maria de Arruda e de Luiza Galera 
de Arruda. KELLY CRISTINA AVENA, estado civil divorciada, profissão vigilante, nasci-
da em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia três de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (03/02/1986), residente e domiciliada Rua 06, 68, Conjunto Marcos 
Freire, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Lucimara Avena Caetano.

DUILHO GONÇALVES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Uauá, Estado da Bahia (CN:LV.A/11.FLS.516-UAUÁ/BA), Uauá, BA no dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (24/08/1984), residente e domiciliado Rua 
Chubei Takagashi, 760, A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Calixto 
de França e de Jacira Gonçalves de Almeida. CARLIANE SOUZA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Curaçá, Estado da Bahia (CN:LV.A/35.FLS.95-
CURAÇÁ/BA), Curaçá, BA no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (29/11/1995), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 760, A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rosa da Silva e de Damiana Souza Borges.

ALEXANDRE SEVERINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em 
João Alfredo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/021.FLS.288-JOÃO ALFREDO/PE), João 
Alfredo, PE no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e três (27/09/1983), 
residente e domiciliado Rua Lamaçais, 82, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Severino Marcolino de Souza e de Josefa Severina da Conceição. JOSEFA 
SUSANA DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em João 
Alfredo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/029.FLS.116-JOÃO ALFREDO/PE), João Alfre-
do, PE no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa (17/02/1990), residente e 
domiciliada Rua Lamaçais, 82, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Felix da Silva Filho e de Josefa Maria da Conceição.

LUIS OCTAVIO CABRAL, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, nascido no 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e sessenta e um (28/09/1961), residente e domiciliado Rua Irará, 335, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Octavio Cabral e de 
Maria Aparecida Cabral. PATRÍCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
cozinheira escolar, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/14.FLS.154-A-
CLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta 
(28/11/1980), residente e domiciliada Rua Amanari, 572, casa 03, Vila Santa Teresinha, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio de Oliveira e de Severina Ribeiro de Oliveira.

ÉWERTON DE AVILA NORONHA, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/106.FLS.118V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (21/06/1988), residente e domiciliado Rua Águas de Mar-
ço, 07, casa B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Ademir de Noronha e de Maria Aparecida Rodrigues de Avila Noronha. CLAUDIA ALVES 
FARIAS, estado civil divorciada, profissão pedagoga, nascida neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e oito (04/09/1978), residente e 
domiciliada Rua Águas de Março, 07, casa B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Hilton da Silva Farias e de Maria Lucia Alves de Oliveira.

ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão coordenador de almoxarifado, 
nascido no Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/173,FLS.106-LAPA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/12/1987), residente e do-
miciliado Rua Caiapós, 281, Vila Anastácio, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Ferreira Lima e de Antonia Barbosa de Oliveira. ELAINE GOMES DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão militar, nascida no Subdistrito Consolação, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e seis (23/03/1986), residente e 
domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1335, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes da Silva e de Ana Lucia da Silva.

EWERTON HENRIQUE REGIS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão contador, nas-
cido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.209V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e um (01/05/1991), 
residente e domiciliado Rua Varzelândia, 77, Jardim Pedro José Nunes, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Claudio Antonio da Silva e de Ivanilda Regis da Silva. EMILY 
FRIAS SANTINI, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/139.FLS.079V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (19/07/1986), residente e domiciliada Rua Carolina 
Fonseca, 315, bloco 04, apartamento 34, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Vanderlei Celestino Santini e de Elaine Luiza Frias Santini.

WILLIAN SOUZA BATISTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de recebimento, 
nascido em Sorocaba, neste Estado (CN:LV.A/08.FLS.145V SOROCABA/SP), Soroca-
ba, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (21/01/1992), 
residente e domiciliado Rua Butantã, 92, Jardim Paulista II, Indaiatuba, neste Estado, 
Indaiatuba, SP, filho de Wilson Francisco Batista e de Vânia Sant’Ana de Souza Batista. 
ROSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica em enfer-
magem, nascida em Igaci, Estado de Alagoas (CN:LV.A/12.FLS.172 IGACI/AL), Igaci, 
AL no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e sete (23/06/1987), residente 
e domiciliada Avenida Moisés Maimônides, 947, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cosmo Jerônimo dos Santos e de Ana Oliveira dos Santos.

RODRIGO NASCIMENTO DE ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.195V-INDIANÓ-
POLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (18/11/1993), residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 99, apartamento 24-B, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronei de Araujo 
Silva e de Creuza Maria do Nascimento. TAIS DOS SANTOS FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de caixa, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital 
(CN:LV.A/112.FLS.048-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e noventa e dois (17/05/1992), residente e domiciliada Rua Simão 
Álvares Mousinho, 201, Jardim Nove de Julho, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Edison Claudino Ferreira e de Ivaneide Batista dos Santos.

LUCAS SANTOS MARTINS, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/401.FLS.224-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(07/10/1998), residente e domiciliado Rua Manuel Lagos, 12, Cidade Líder, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Valter Pereira Martins e de Damaris Santos Martins. SOLIJA-
NE LOURENÇO ARAÚJO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São 
Miguel do Tapuio, Estado do Piauí (CN:LV.A/01.FLS.63V 1º OFÍCIO DE SÃO MIGUEL 
DO TAPUIO/PI), São Miguel do Tapuio, PI no dia quatro de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (04/08/1997), residente e domiciliada Avenida Itaquera, travessa Nossa 
Senhora da Conceição, 40, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Soli-
mar Araújo Martins e de Maria Valmira Gomes Lourenço.
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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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:

REGINALDO ABREU MATOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Ana-
gé, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.057-IGUÁ/BA), Anagé, BA no dia cinco de setembro 
de mil novecentos e noventa e três (05/09/1993), residente e domiciliado Rua das Naiades, 
217, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jussantino Silva Matos e de Re-
gina Santos Abreu. ADÁLIA FIALHO CAVALCANTE NETA, estado civil solteira, profissão 
lider de recepção, nascida em Fronteiras, Estado do Piauí (CN:LV.A/043.FLS.153V-FRON-
TEIRAS/PI), Fronteiras, PI no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/01/1987), residente e domiciliada Rua das Naiades, 217, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Augusto Moreira Cavalcante e de Aldenora Maria Fialho Cavalcante.

ATONIS DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar geral, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/197.FLS.279-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (26/12/1993), residente e domiciliado Avenida 
Doutor Francisco Munhoz Filho, viela Rio Verde, 04, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ananias Constantino dos Santos e de Cristiana Salvino da Silva. 
BIANCA DE PAULA BITTENCOURT, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/58.FLS.99 VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de março de mil novecentos e noventa e cinco (07/03/1995), residente e domi-
ciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, viela Rio Verde, 04, casa 04, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Bittencourt e de Kelly de Paula.

JOSÉ CALDEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante de cozinha, nascido em Car-
neiros, Estado de Alagoas (CN:LV.A/003.FLS.023 CARNEIROS/AL), Carneiros, AL no dia 
cinco de junho de mil novecentos e sessenta e dois (05/06/1962), residente e domiciliado 
Rua Professor Hasegawa, 1613, apartamento 52-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Braulio Caldeira e de Maria de Lourdes Caldeira. VALDIZA GOMES, estado 
civil divorciada, profissão atendente, nascida em Miguel Alves, Estado do Piauí, Miguel 
Alves, PI no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (04/02/1973), re-
sidente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, apartamento 52-B, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aucides Gomes e de Maria de Nazaré Gomes.

IGOR TEIXEIRA DE ALCANTARA, estado civil solteiro, profissão mecânico de refrige-
ração, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/290.FLS.051V-ITAQUERA/SP), 
Santo André, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(24/09/1997), residente e domiciliado Rua João Carlos Ferreira, 348, Parque Boa Espe-
rança, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Flavio Custódio de Alcantara e de Luciana 
Teixeira Farias de Alcantara. STHEFANY DUARTE AYRES, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/354.FLS.201V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(22/09/1999), residente e domiciliada Rua Marietta Lara de Faria, 100, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Ayres e de Marcia Duarte de Morais Ayres.

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/160.FLS.10-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/09/1987), residente e domiciliado 
Avenida Miguel Ignácio Curi, 10, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Adolfo Pinto de Oliveira e de Joana Ribeiro de Araujo. ANA CRISTINA FLORENCIO FER-
REIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/182.FLS.278-
V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e 
três (15/05/1993), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 10, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Ferreira e de Ivonete Florencio.

ANDRÉ MONTENEGRO, estado civil divorciado, profissão mecânico, nascido no Sub-
distrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil nove-
centos e setenta (05/12/1970), residente e domiciliado Rua Surucuás, 503, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Pinto Montenegro 
e de Nilza Miranda Montenegro. CLÁUDIA CENCIARELI LUPION, estado civil solteira, 
profissão advogada, nascida neste Distrito (CN:LV.A/059.FLS.244V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta e dois (02/09/1972), 
residente e domiciliada Rua Surucuás, 503, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Lupion e de Margarida Cenciareli Lupion.

ADEMILSON SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em 
Guarujá, neste Estado, Guarujá, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e se-
tenta e sete (22/03/1977), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 746, bloco 
B, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Joaquim João da Silva e de Maria Maurina Santana da Silva. MARIA DO CARMO 
SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão vigilante, nascida em Cianorte, Estado 
do Paraná, Cianorte, PR no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete 
(16/02/1977), residente e domiciliada Rua Bela Vista, 590, Bela Vista, Tietê, neste Estado, 
Tietê, SP, filha de Antonio Andrade de Souza e de Erenita Piloto da Silva. Cópia Enviada 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Tiête, neste Estado.

ROGERIO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/016.FLS.094V-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e um (26/08/1981), residen-
te e domiciliado Rua Eternas Ondas, 15, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Cicera Ferreira da Silva. SUÉLEN 
CAROLINE LEMOS TAVARES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.020V-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/11/1992), residente e domiciliada Rua Cavaleiro da Lua, 12, casa 01, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Tavares e 
de Maria Celia Lemos.

JULIO CESAR DOS SANTOS FÉLIX, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/210.FLS.059-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e oitenta e um (19/10/1981), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 90, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Félix e de Marle-
ne dos Santos Félix. FABIANE MARQUES FERREIRA, estado civil solteira, pro-
fissão administradora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/061.FLS.041 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/05/1982), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 90, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hildo Ferreira Bine e de Maria Celeste Mar-
ques Ferreira.

DAYVID FIDELIS DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido 
em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/49.FLS.218 1º DISTRITO DE MACEIÓ/
AL), Maceió, AL no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(15/09/1986), residente e domiciliado Avenida dos Agapantos, 205, A, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Raimundo 
de Freitas e de Damiana Fidelis Dias. LUCIENE CRISTINA BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul 
(CN:LV.A/39.FLS.22 ITAQUERA/SP), Paranaíba, MS no dia vinte e dois de novem-
bro de mil novecentos e setenta e oito (22/11/1978), residente e domiciliada Avenida 
dos Agapantos, 205, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sibelis Barbosa.

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

O pretendente: JOSÉ PAULO DOS SANTOS, profissão: balconista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Romão, MG, data-nascimento: 15/02/1957, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Santa Barbosa. A pretendente: SOLANGE DA 
SILVA PAIVA, profissão: aux.limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, 
data-nascimento: 12/07/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Milton Ferreira Paiva e de Romilda Amara da Silva.

O pretendente: JEAN NASCIMENTO BARBOSA, profissão: padeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Gandu, BA, data-nascimento: 28/07/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Fabio Damião Barbosa da Silva e de Elizabete Santos Nas-
cimento. A pretendente: MILENE MEIRA LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Terra Rica, PR, data-nascimento: 28/02/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Benedito de Souza Lima e de Noemia Meira Lima.

O pretendente: FABIO DANTAS DE SANTANA LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/03/1986, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Washington de Santana Lima e de Wilma Torres Dan-
tas. A pretendente: MARLIANE TEIXEIRA VALENTIM, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Capanema, PA, data-nascimento: 23/04/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de José Valentim Neto e de Maria Alves de Jesus Teixeira.

O pretendente: UMBERLANDIO ARAÚJO DE JESUS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 23/06/1987, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Lourival Pedreira de Jesus e de Eliete Ramos de 
Araújo. A pretendente: THAÍS MARANHÃO FERREIRA, profissão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Wanderson de Carvalho Ferreira e de Glauci Maranhão.

O pretendente: LUCAS DE LIMA DANIEL, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Osiander Gedaias Daniel e de Luciana de Lima Daniel. A pre-
tendente: KATHLEEN FERNANDES SIMOES, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wysdson Kennedy Nunes Simoes e de Ana Paua 
Fernandes da Silva.

O pretendente: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1993, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Valdivino Silva e de Tatiana Aparecida Ferreira dos 
Santos. A pretendente: NATALIA VIANA LOPES PARDAL, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1994, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Rubens José Pardal e de Valéria Viana Lopes.

O pretendente: ROBERTO SILVA DE JESUS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria Cristina Silva de Jesus. A pretendente: SHEILA NOEL 
SIMTANDA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Nyamagana-Tan-
zania, data-nascimento: 13/08/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Noel Simtanda e de Anna Yessaya Mwanri.

O pretendente: FELIPE GONÇALVES PELARIN, profissão: colorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1989, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Aparecido Donizete Pelarin e de Durcelene Gonçalves 
Pelarin. A pretendente: CAROLINE DE HOLANDA SILVA, profissão: analista de re-
cursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Boaventura Gomes da 
Silva Neto e de Antonia Leandro de Holanda da Silva.

O pretendente: FELIPE DA SILVA PASSOS, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1993, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Moises Pereira Passos e de Diomar Flor da Silva Pereira 
Passos. A pretendente: JAKELINE RODRIGUES DE SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 02/01/1996, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Edivaldo Rodrigues do Nascimento e de Maria do 
Socorro de Souza.

O pretendente: RAPHAEL DE BRITO CARNEIRO, profissão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jorge Elias da Silva Carneiro e de Francy Mary de Brito Carneiro. A 
pretendente: ANA PAULA TENORIO, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Paulo Cesar Tenorio Gomes e de Ofelia Tenorio de Albuquerque Gomes.

O pretendente: JONATHAN ALMEIDA ASSUNÇÃO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Ferreira Assunção e de Vera Regina 
Almeida. A pretendente: DÉBORA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA, profissão: diagra-
madora, estado civil: solteira, naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 25/03/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Barbosa da Silva e de Miriam 
Bezerra de Oliveira Silva.

O pretendente: WASHINGTON LUIS ALVES DO NASCIMENTO, profissão: pintor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Arnaldo do Nascimento e de Nair Al-
ves Benedito do Nascimento. A pretendente: MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nadir Alves dos Santos 
e de Regiane de Souza Silva.

O pretendente: GUILHERME CORREA DE ANDRADE E SILVA, profissão: chapeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1998, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson Roberto de Andrade e Silva e 
de Alba Regina Correa de Paula. A pretendente: SARA OLIVEIRA DE SOUZA, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Sival de Souza e 
de Graciete Maria de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, profissão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1966, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Josefa Freire de Oliveira. A pretendente: ANDRÉA 
DA SILVA BARBOSA PIMENTEL, estado civil: divorciada, naturalidade: Inhaúma, RJ, 
data-nascimento: 15/08/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz 
Pereira da Silva e de Maria Claro da Silva.

O pretendente: FABRÍCIO MOREIRA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Vera Lucia Moreira. A pretendente: PAULA ANVERSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/12/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Anver-
sa e de Ignez Rodrigues Angelo Anversa.

O pretendente: YAN TINÔ SILVA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Severino Tinô da Silva e de Marleide da Silva. A pretendente: NICOLI FERREI-
RA NOGUEIRA, profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Norival Nogueira e de Celia Maria Ferreira Nogueira.

O pretendente: VICTOR VICENTIN DE SOUZA, profissão: repositor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Hamilton Gomes de Souza e de Ana Paula Vicentin do Rêgo 
de Souza. A pretendente: DÉBORA LOURENÇO DE SOUZA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jovenilton Ramos de Souza e de 
Evani Martins Lourenço de Souza.

O pretendente: ESTEVAM MILLAN NETO, profissão: ajudante de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1998, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Estevam Millan Junior e de Alexandra Maria dos Santos. A 
pretendente: GABRIELA STEFANI DA SILVA, profissão: aux. administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 27/07/1997, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Vanderson Roberto da Silva e de Luciana Martins.

O pretendente: WELTON SALES SANTOS BANDEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Bandeira e de Jocélia Sales San-
tos Bandeira. A pretendente: WILMA FERNANDES GOMES, profissão: feirante, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/12/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Diniz Gomes e de 
Lazirene Fernandes Neto.

O pretendente: JOSÉ IVAN MARQUES DOS SANTOS, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 04/12/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Durval Pereira dos Santos e de Francisca de Assis Marques. A 
pretendente: SILVANA ALMEIDA RAMOS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1972, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Isaac Ramos da Paixão e de Maria Macedo de Souza Almeida.

O pretendente: SIDNEI DE CASTRO ALMEIDA, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1960, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de João José de Almeida e de Rosa de Castro Al-
meida. A pretendente: VALDETE FRANCISCA SANTIAGO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
06/01/1959, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Oscar Francisco Santia-
go e de Quiteria Francisca Santiago.

O pretendente: RUAN SANTOS BARRETO NASCIMENTO, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1995, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Roberto Barreto Nascimento e de Maria José dos Santos Nascimento. A preten-
dente: ISABELLA LOBO BARBOSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Clementino Barbosa e de Rosângela Ribeiro Lobo Clementino Barbosa.

O pretendente: ALEXANDRE MAGNO BANDEIRA COSTA, profissão: agente de 
saneamento, estado civil: divorciado, naturalidade: São Luiz, MA, data-nascimento: 
14/04/1967, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edmundo de Carvalho 
Costa e de Floripes Raimunda Bandeira Costa. A pretendente: MARIA GILVANEIDE 
GONÇALVES SILVA, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Caririaçu, 
CE, data-nascimento: 21/01/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Vanderilo Alves da Silva e de Geralda Gonçalves da Silva.

O pretendente: HENRIQUE ANTONIO CALSAVARI, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Calsavari e de Ana Zilda Vieira de Freitas 
Calsavari. A pretendente: CAROLINE RODRIGUES DO NASCIMENTO CORTES, pro-
fissão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 09/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edgar Borges Cortes 
Junior e de Rosangela Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: ALFREDO SERGIO DALLA DEA JUNIOR, profissão: engenhei-
ro de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/12/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alfredo Sergio Dalla 
Dea e de Iara Luzia Costacurta Dalla Dea. A pretendente: AINOÃ ALVES DE SOUZA, 
profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 14/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Alves de 
Souza e de Maria Jedilza Alves de Souza.

O pretendente: ADINEILSON SILVA DE SOUZA, profissão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 20/03/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Arlindo Alves de Souza e de Marineis Silva de Souza. A 
pretendente: TATIANE BATISTA LOPES, profissão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Pedra Azul, MG, data-nascimento: 20/06/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Batista Lopes e de Ana Maria Batista Lopes.

O pretendente: RENATO PEREIRA DI STADIO, profissão: analista de faturamento, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1995, residente 
e domiciliado em Atibaia, SP, filho de Roberto Di Stadio e de Sueli Aparecida Perei-
ra da Silva Di Stadio. A pretendente: ANA CAROLINA MESSIAS DE SOUZA, profis-
são: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/01/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anselmo Moreira de 
Souza e de Vanda Messias dos Santos.

O pretendente: SÉRGIO VIEIRA DE SOUSA, profissão: supervisor de ensino, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 22/10/1965, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Faria de Sousa e de Celestina 
Vieira de Andrade. A pretendente: MARIA APARECIDA CALIXTO, profissão: professo-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Rita do Sapucaí, MG, data-nascimento: 
27/03/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Calixto e de Apa-
recida de Paula Calixto.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA SOUZA, profissão: assessor técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Reinaldo da Silva Souza e de Lilian da Silva. A pre-
tendente: INGRID APARECIDA VIANA DE DEUS, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1998, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Viana de Deus e de Katia Aparecida 
de Santana.

O pretendente: GLEIDSON SALES SANTOS, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 11/07/1979, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Osorio Viana dos Santos e de Cecilia Sales Santos. 
A pretendente: ELITE COTRIM RIBEIRO, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Mortugaba, BA, data-nascimento: 25/06/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Celso Ribeiro e de Stelita Cotrim Ribeiro.

O pretendente: JOSE LUCAS BRAZ DA SILVA, profissão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Armando da Silva e de Katia Aparecida Lacerda Braz 
Silva. A pretendente: CAMILA BLOISE AZEVEDO, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1989, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Israel Soares Azevedo e de Maria Claucineide 
Bloise Azevedo.

O pretendente: FLAVIO DUARTE DA SILVA, profissão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Roberto Duarte da Silva e de Francisca Andre da Silva. A pre-
tendente: FABIANA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Rui Antonio dos Santos e de Jozineide Xavier Brandão dos Santos.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA, profissão: aux.administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Nunes Siqueira e de Raquel Josefa 
de Lourdes. A pretendente: KELLY DA SILVA CUSTODIO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Custodio e de Edilene Maria da Silva 
Custodio.

O pretendente: JAMES RICHARD DA SILVA GOMES PESSOA, profissão: técnico 
de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/07/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Serafim Gomes 
Pessoa e de Maria Cristina da Silva Gomes Pessoa. A pretendente: ISABELA CRISTI-
NA DO NASCIMENTO, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ivanildo Bispo do Nascimento e de Maria Jose da Silva.

O pretendente: JORGE SANTOS FRANÇA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapitanga, BA, data-nascimento: 15/01/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Moacir Felipe França e de Palmira Pereira dos Santos. A preten-
dente: ELAINE SANTOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Osvaldo Batista da Silva e de Eliene Tavares dos Santos.

O pretendente: ÁDSON SOUZA DA SILVA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aluisio Inácio da Silva e de Nilza Souza Silva. A pretendente: 
LETICIA MARQUES CAVALCANTE NOGUEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Joel de Medeiros Nogueira e de Nanci Marques Cavalcante.

O pretendente: NIVALDO FERNANDES COSTA, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vivaldo Costa Almeida e de Maria de Lourdes 
Fernandes Almeida. A pretendente: MARCIA VIANA DOS SANTOS, profissão: aposen-
tada, estado civil: solteira, naturalidade: Guanabara, RJ, data-nascimento: 24/03/1958, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eneas dos Santos e de Maria Celeste 
Viana dos Santos.

O pretendente: WILSON NOGUEIRA VITORIANO, profissão: aux. administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulino Sebastião Vitoriano e de Maria Helena 
Nogueira Vitoriano. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profissão: empresária, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Salete da Silva.

O pretendente: RAFAEL FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lenivaldo Borges do Nascimento e de Izabel 
Nunes Figueiredo do Nascimento. A pretendente: HARUMI GONCALVES OLIVEIRA, 
profissão: escriturária administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/04/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clau-
denir de Oliveira e de Maria Lucia Goncalves dos Santos.

O pretendente: EDERSON DOS SANTOS TOMAZ, profissão: operador de loja, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benedito Tomaz e de Dalvina Helena dos Santos 
Tomaz. A pretendente: CRISTIANE FERNANDES, profissão: escriturária, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1981, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Nelson Fernandes Filho e de Marcilia Elenir Fernandes.

O pretendente: ALEXSANDER DOS SANTOS GONÇALVES, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ponta Porã, MS, data-nascimento: 10/04/1996, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Vitorino Gonçalves e de Rosangela Deolinda dos 
Santos. A pretendente: ANA PAULA ALMEIDA DOS SANTOS, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1998, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jose Almeida dos Santos e de Jucelia Teixeira dos Santos.

O pretendente: MICHAEL CAFÉ PONCE FERREIRA, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adevilson Ponce Ferreira e de Sonia Aparecida Café 
Ponce Ferreira. A pretendente: BEATRIZ GONÇALVES DE LIMA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1998, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Tomaz de Lima e de Sheila Gonçalves de Lima.

O pretendente: WAGNER ALVES DOS SANTOS, profissão: corretor imobiliário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1996, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Adriana Alves dos Santos. A pretendente: LARISSA 
SAMARA ISIDORO SOARES, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Raimundo Nonato Soares e de Neide Isidoro Soares.

O pretendente: WILIAM ARAÚJO OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 26/03/1994, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Daniel de Araújo Oliveira e de Marilene Jesus de Araújo. A 
pretendente: JÉSSICA BARBOSA CORDEIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 24/08/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gildásio Cordeiro Souza e de Maria Aparecida Barbosa.

O pretendente: MATHEUS COVALTCHUK AMARO, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1999, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Ferreira Amaro e de Valdirene Covaltchuk. A pre-
tendente: GIOVANA MADEIRA DOS SANTOS, profissão: backoffice, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconceolos, SP, data-nascimento: 02/04/2002, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Euripedes Dias dos Santos e de Rute Madeira de Souza.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA LEITE, profissão: técnico de ar condicionado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/02/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Leite e de Arlinda Monteiro da Silva Leite. A 
pretendente: ISABELLA DE JESUS LIMA, profissão: mecânica ferramenteira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Adonias de Jesus Lima e de Edenilde Maria de Jesus Silva.

O pretendente: JUNIOR DE OLIVEIRA SAMPAIO, profissão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/02/1997, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de Arnaldo Soares Sampaio e de Leonice Ramos de Oliveira Sampaio. 
A pretendente: CRISLAINE OLIVEIRA DA COSTA, profissão: aux. cartorária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Laercio da Costa e de Cristina Rosa Oliveira da Costa.

O pretendente: MARCELO MARIOZI TERRA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1990, residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, filho de João Terra e de Rosa Irene Mariozi Terra. A pretendente: ANTÔNIA BRUNA 
LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Piripiri, PI, data-nascimento: 
15/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria da Anunciação Lima.

O pretendente: ULISSES DA SILVA CARVALHO, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Alves de Carvalho e de Maria Lucimar da Silva Carvalho. A 
pretendente: DAIANNE SERAFIM DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Rubens Serafim da Silva e de Maria da Aparecida Serafim da Silva.

O pretendente: JONAS MONTEIRO SOUSA, profissão: padeiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1996, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Betgley Monteiro Sousa. A pretendente: EMILY LIMA DE JESUS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/2002, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Everaldo Rosa de Jesus e de Valdete Lucia de Lima.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Alves e de Dircelene Gonçalves dos 
Santos Alves. A pretendente: TAINARA ELSA DOS SANTOS, profissão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Elson dos Santos e de Jucelia dos Santos.

O pretendente: ROBERT CAIO FERREIRA BATISTA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1999, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Roberto Lopes Batista e de Claudia Maria Ferreira de Oliveira. 
A pretendente: SAMIRA ROBERTA AUGUSTO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/2001, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sandro Augusto da Silva e de Leila Maria Augusto da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES NASCIMENTO, profissão: analista de 
suporte pleno, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/06/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aldenias Francisco do 
Nascimento e de Alrilandia Rodrigues de Lima Nascimento. A pretendente: ROBERTA 
JESUS GONÇALVES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturali-
dade: Jacobina, BA, data-nascimento: 19/12/1994, residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, filha de João Carlos Gonçalves e de Zildete Maria de Jesus.

O pretendente: LEONARDO GONÇALVES CUSATO, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Cusato Junior e de Marlucia Rosa Gonçalves 
Cusato. A pretendente: JÉSSICA DE CARVALHO RODRIGUES DA SILVA, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Joaquim da Barra, SP, data-nasci-
mento: 20/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio Roberto 
da Silva e de Margarida Maria de Carvalho.

O pretendente: ROGERIO PEREIRA DA SILVA, profissão: técnico telecom, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Domingos Pereira da Silva e de Uilda Rosa da 
Silva. A pretendente: DENISE DE SANTANA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Jose de Santana e de Maria Cicera 
de Santana.

O pretendente: YURI LOZANO DANTAS DA SILVA, profissão: analista de relacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilson Dantas da Silva e de Katia Lazano Dantas 
da Silva. A pretendente: KIMILLY CIRINO RIEVERT DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 30/05/1999, residente e domiciliada em 
Mauá, SP, filha de Jose Antonio Rievert de Lima e de Selma Cristina Cirino.

O pretendente: LUCIANO EBNER, profissão: gerente comercial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 10/10/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vanice Ebner. A pretendente: JOYCE GRACE 
ALVES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucia-
na Alves da Silva.
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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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.
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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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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 quali-
dade 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

A partir do corrente 
mês de outubro, 
a Receita Federal 

dará início à cobrança  dos 
valores dos impostos que 
venceriam em março, 
abril e maio e que tive-
ram os vencimentos pror-
rogados. Em virtude des-
sa cobrança acumulada, 
nos próximos três meses, 
o valor virá em dobro 
devido ao período re-
troativo.

Imperioso que os em-
preendedores se orga-
nizem para quitar tais 
boletos na data de seus 
respectivos vencimentos, 
para evitar o pagamento 
de juros ou correr o risco 
de perder os benefícios 
oferecidos pelo regime 
tributário simplificado.

Desde julho as micro e 
pequenas empresas op-
tantes do Simples Nacio-
nal já voltaram a pagar as 
guias mensais referentes 
aos meses de apuração 
correspondentes. Em ju-
lho, agosto e setembro 
também já houve o pa-
gamento cumulativo da 
guia do mês com o ICMS 
e ISS dos meses de abril, 
maio e junho, respectiva-
mente, que haviam sido 

prorrogadas por três me-
ses.

No caso de negócios 
formalizados como MEI, 
o boleto pode ser confe-
rido no site http://www.
portaldoempreende-
dor.gov.br, na opção ‘Já 
Sou MEI’ e selecionando  
o ícone ‘Pague sua Con-
tribuição Mensal’. Ressal-
ta-se que o valor mensal 
varia de R$ 52,25 a R$ 
58,25, montante que virá 
duplicado e cujos boletos 
vencem sempre no dia 20 
de cada mês.

Mesmo com o anún-
cio,  pela Receita Fede-
ral, de que as empresas 
inscritas no Simples 
Nacional não serão ex-
cluídas por débitos tri-
butários em 2020, é im-
portante estar em dia, 
pois o não pagamento 
traz algumas conse-
qüências, como a im-
possibilidade de emis-
são de certidões nega-
tivas e impedimento da 
participação da empre-
sa em licitações.

Eduardo Moisés

Boletos do MEI com 
valores em dobro a 
partir de outubro

Com números tão expres-
sivos, a Braspag, empre-
sa pioneira em meios de 

pagamento para e-commerce, 
convocou o especialista em 
planejamento comercial Renan 
Assunção para listar as cinco 
principais preocupações e pon-
tos de atenção que os varejistas 
devem ter em um período tão 
crítico. “O lojista precisa, acima 
de tudo, proporcionar uma 
boa experiência de compra 
ao usuário. Em suma, é o mo-
mento para se pensar em ações 
assertivas, criar oportunidades 
e resolver lacunas para 2021”, 
diz Renan ao indicar: 
 1) Selecione seu ‘pro-

duto-foco’ - Muitas 
lojas online têm uma 
quantidade imensa de 
SKUs, mas isso não bas-
ta: é necessário separar 
os produtos que são as 
“portas de entrada” para 
o consumidor. “Faça um 
top 5 para chamar a aten-
ção e envolver o cliente. 
Invista no marketing 
desses produtos, con-
centre-se em construir 
conteúdo, baixe os pre-
ços e pesquise o histó-
rico dos compradores”, 
explica Assunção. “Uma 
outra medida é analisar 
quais produtos estão 
“encalhados” e movê-los 

Se o varejista fez uma boa identificação da base, 
o retorno é certo.

Black Friday: lojistas devem aproveitar 
o período para fidelizar consumidores
A Black Friday sempre foi uma das datas-chave para o e-commerce. Neste ano, por conta da pandemia, 
o comércio eletrônico deu um salto sem precedentes: o Brasil registrou um aumento mensal médio de 
400% no número de lojas online abertas durante o isolamento, saltando de 10 para 50 mil

tudo no Dia das Mães. 
Porém, o momento não 
é de baixar a guarda. “O 
relacionamento com o 
gateway deve ser muito 
estreitado pelos lojis-
tas. Tenha sempre um 
backup. E garanta que 
os pagamentos sejam 
transparentes”, diz Re-
nan. “Os boletos exigem 
atenção especial neste 
período, já que ‘seguram’ 
vendas que podem não 
ser convertidas, por isso 
deve-se dar preferência 
aos cartões de crédito, 
carteiras digitais e ven-
das via token”. 

 5) Medidas antifraude 
- Um grande volume de 
pessoas traz, necessa-
riamente, grande poten-
cial de fraudes. “Tenha 
atenção e garanta que 
seus sistemas antifraude 
segurem o tranco. Além 
disso, deve-se sempre 
verificar se a marca não 
está sendo fraudada de 
outras maneiras, como 
sites e mídias sociais 
falsos, que enganam os 
compradores se utilizan-
do de sua marca”, alerta 
Assunção. 

Fonte e mais informações: 
(http://www.braspag.com.br). 

Pi
tc

hc
om

?C
om

un
ic

aç
ão

para o marketplace, di-
minuindo assim os cus-
tos de armazenamento 
e manutenção. 

 2) Branding é funda-
mental - A Black Friday 
demanda investimentos 
em comunicação. Ponto. 
“Os varejistas devem 
procurar sempre gerar 
conteúdo e mídia para 
tornar seus produtos 
conhecidos e, principal-
mente, lembrados pelo 
consumidor, para que 
eles possam aproveitar a 
promoção quando o dia 
27 de novembro chegar”. 

 3) Experiência do Clien-
te - Quer ganhar um 
cliente fiel? Supere as 
expectativas dele ao in-
vés de se contentar ape-
nas em atendê-lo. “Cer-

tifique-se de ter sempre 
o produto oferecido em 
estoque, cheque a rede 
de logística e cumpra 
sempre o que promete. 
Não é o momento para 
poupar gastos. Se o 
varejista fez uma boa 
identificação da base, 
o retorno é certo. Por 
outro lado, se sentir que 
a loja não atenderá todos 
os requisitos, o melhor 
é não participar desta 
Black Friday e usar o 
aprendizado para 2021”, 
aconselha Renan. 

 4) Meios de pagamento 
- Devido a todos os acon-
tecimentos deste ano, 
os meios de pagamento 
online já foram muito 
“testados” por conta do 
boom nas vendas, sobre-
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: SERGIO DE JESUS ALVES, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1959), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos de Jesus Alves e de Lazara Sebastião Alves. A preten-
dente: CELEN VIEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (20/01/1960), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Victor 
Domingos Vieira e de Esla Lina da Silva Vieira.

O pretendente: MARCOS DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
farmacêutico, nascido em Jacinto, MG, no dia (13/08/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelio Rodrigues de Oliveira e de Maria Dalva de Oliveira 
Rodrigues. A pretendente: TABATA LOURENÇO FELICIO, estado civil solteira, profissão 
biomédica, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Lopes Felicio e de Eliane Lourenço Felicio.

O pretendente: JEFERSON BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Barbosa da Silva e de Edileusa Crispim da Silva. 
A pretendente: CLEIANE SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
supervisora de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleber Luis Santos do Nascimento e 
de Cristiana Rosa de Souza.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão me-
cânico de ar condicionado, nascido em Macurure, BA, no dia (14/03/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Cabral de Souza e de Cleuma 
Rodrigues da Silva. A pretendente: PALOMA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Antonio de Souza e de Dilma Maria Ribeiro.

O pretendente: ALYSON BISPO MACEDO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Andradina, SP, no dia (12/08/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Luiz de Macedo Filho e de Rosilene Nepomuceno Bispo. A 
pretendente: FERNANDA PAULA PANTAROTTO, estado civil solteira, profissão empresá-
ria, nascida em Araçatuba, SP, no dia (29/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo César Pantarotto e de Andréa Romualda Daher Pantarotto.

O pretendente: HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Usias Augusto da Silva e de Marilda de Paula Marciano 
da Silva. A pretendente: VICTORIA MENDES DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Augusto dos Santos e de Gedalia Mendes 
Araujo dos Santos.

O pretendente: WILLIAN ANSELMO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Andrade e de Eunice Anselmo da Silva 
Andrade. A pretendente: DANILA BARBOSA CALAZANS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Calazans dos Santos e de 
Eva de Lourdes Barbosa.

O pretendente: LEONARDO GOMES MANGIERI, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/08/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Guilherme Silveira Mangieri e de Maria 
Solange Gomes Mangieri. A pretendente: JENNIFER NAIARA MACHADO SANTOS, 
estado civil solteira, profissão estagiária de nutrição, nascida em Suzano, SP, no dia 
(03/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto dos 
Santos e de Marisete Fermina de Jesus Machado dos Santos.

O pretendente: IGOR CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão fiscal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Gregorio dos Santos e de Sueli Carvalho dos San-
tos. A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão maquiadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Fagundes Filho e de Maria Aparecida Batista de Oliveira.

O pretendente: FLÁVIO EDUARDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria da Gloria Silva Santos. A pretendente: REGIANE 
RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jaime de Jesus e de Francis Neide Rodrigues Alves.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (02/04/1979), residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filho de Jose dos Santos e de Terezinha Verissimo dos Santos. A pretendente: AN-
DRÉIA BERNARDES ALVARENGA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, 
nascida em Londrina, PR, no dia (26/07/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Bernardes Alvarenga e de Marinete da Silva Alvarenga.

O pretendente: DAVI FONSECA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alexandre Demetrius Guimarães e de Elizama Soares da Fonseca. A 
pretendente: REGINA ABDALLA DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Ricardo de Jesus e de Elza Abdalla de Jesus.

O pretendente: ROBSON CORREIA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão instalador 
de piso, nascido em Suzano, SP, no dia (09/12/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdeci da Costa e de Elizabete Correia Santos. A pretendente: 
JESSICA OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em Santo André, SP, no dia (01/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antônio Carlos de Jesus Silva e de Monica Rosa de Jesus Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO VILSIMAR GOMES RIBEIRO, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Quixelô, CE, no dia (04/09/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes da Silva Filho e de 
Maria Ribeiro da Silva. A pretendente: VANILDA LOURENÇO BARBOSA, estado 
civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em Barueri, SP, no dia (28/03/1963), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Lourenço Barbosa 
e de Maria Dias de Lima.

O pretendente: SANDRO DE MEDEIROS PAULINO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Guarujá, SP, no dia (15/06/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Francisco Paulino e de Ilma Lopes 
de Medeiros Paulino. A pretendente: CINTHIA BATISTA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Levi Bonzze de Souza e de Jo-
senilda Batista da Silva e Souza.

O pretendente: ALMÉRIO DA COSTA SANTOS, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Bonifacio dos Santos e de Marlene da Costa Santos. 
A pretendente: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciada, profissão fiscal, 
nascida em Canarana, BA, no dia (16/07/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Celino de Oliveira e de Maria dos Santos de Oliveira.

O pretendente: EDSON LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão office-boy, 
nascido em Pindobaçu, BA, no dia (15/07/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Silva Santos e de Maria Isabel Lopes dos Santos. A pretendente: 
JOSEFA GILVÂNIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em 
Itabaianinha, SE, no dia (16/06/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Lourdes de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão vigilan-
te, nascido em Águas Belas, PE, no dia (14/05/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria Joana de Oliveira. A pretendente: MARIA BARBOSA DE 
FRANÇA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em Mata Grande, 
AL, no dia (09/05/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cicero Alves de França e de Edileuza Ramos Barbosa de França.

O pretendente: EUDIVAN FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
agricultor, nascido em Tenente Ananias, RN, no dia (01/09/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco dos Santos e de Francisca Fernandes 
do Nascimento. A pretendente: LILIANE MOREIRA DE QUEIROZ, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Tenente Ananias, RN, no dia (29/05/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Abrantes de Queiroz 
e de Iraci Moreira de Queiroz.

O pretendente: LICÍNIO FLAUZINO LUCAS, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Eleuterio Lucas e de Maria das Graças Flauzino. A pretendente: 
MARIA JOANILDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vigilante, nascida em 
Campo Formoso, BA, no dia (04/11/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Leonidas Manoel dos Santos e de Joanilda Izabel dos Santos.

O pretendente: OTAVIANO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cabe-
leireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Walson Gomes da Silva e de Elza Alves dos Santos. 
A pretendente: DANIELE FERNANDES DE SOUZA GOMES, estado civil divorciada, 
profissão manicure, nascida em Santo André, SP, no dia (22/05/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Gomes e de Mariana 
Fernandes de Souza Gomes.

O pretendente: ANDERSON ALVES DOS SANTOS ABRANTES, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Abrantes e de Maria de 
Lourdes Alves dos Santos Abrantes. A pretendente: MARCELA DA SILVA SILVESTRE, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/09/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Silvestre dos Santos 
e de Marliete Maria da Silva.

O pretendente: GUILHERME DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico 
de radiologia, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1992), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Pedro Souza Santos e de Edenil da Silva Santos. A 
pretendente: LILIAN PATRÍCIA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Josuel Antunes Rodrigues e de Izaura Rodrigues.

O pretendente: ALISSON BRUNO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em Serrinha, BA, no dia (08/01/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jovino Rodrigues da Silva e de Eliana Santos da Silva. A 
pretendente: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão tosa-
dora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Rodrigues da Silva e de Maria do Carmo Santana da Silva.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
mantenedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Gomes Pereira e de Rosimeire Candida 
dos Santos. A pretendente: THALIA SILVA BORGES, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Evangelista Borges e de Valmira Dias da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de som, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Ferreira e de Sonia Maria da Silva Ferreira. A pre-
tendente: KAREN MOTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (31/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdirene Oliveira Mota.

O pretendente: EDGAR CARDOSO DUARTE, estado civil solteiro, profissão adminis-
trador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Duarte e de Delenice Cardoso Duarte. A pretendente: 
ELIZAMA BARBOSA BRITO, estado civil solteira, profissão operadora de monitoramento, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jurandir Salgado Brito e de Maria Rosineide Barbosa Brito.

O pretendente: ADAILTON SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Silva do Nascimento e de Aidil Ursulina dos San-
tos Nascimento. A pretendente: EDINALVA FERREIRA CORREIA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Bernardo dos Santos Correia e de 
Nilcelha Vicente Ferreira Correia.

O pretendente: CLODOALDO SANTOS FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1975), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Santos Figueiredo e de Palmira Maria da 
Silva. A pretendente: VERA LÚCIA FERREIRA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Ferreira da Cruz e de Alzira Oliveira da Cruz.

O pretendente: LUIZ PAULO TOMAZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Correia dos Santos e de Isabel 
Tomaz Bezerra. A pretendente: DEBORA MARIA DOS REIS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Agustinho Emidio dos Reis e de Maria Lucia do Nascimento.

O pretendente: MARCELO LIMA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cirilo Alves de Souza Junior e de Maria Eunice 
de Lima Souza. A pretendente: ELIANE BEZERRA DE ANDRADE, estado civil solteira, 
profissão arte terapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edival Andrade de Souza e de Maria 
Dalvina Bezerra de Andrade.

O pretendente: LYNNIKER SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Orivaldo Dias de Oliveira e de Izani dos Santos de Oliveira. A pretendente: 
MARINEIDE DOS SANTOS MACHADO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Batista Ribeiro Machado e de Maria Quiteria dos Santos.

O pretendente: JONATHAN DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão com-
prador, nascido em São Paulo, SP, no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (21/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Morivaldo Mendes de Lima e de Quiteria Hozana dos Santos de Lima. A pretendente: 
JULIANA PEREIRA CAMPOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de escrita fiscal, 
nascida em Santo André, SP, no dia (30/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo Xavier Campos e de Adriana Maria Pereira.

O pretendente: DANILLO DO VALE SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Galdino do Vale Silva e de Catarina Romualdo da Silva. A pretendente: 
AGLÉCIA ANTUNES DUARTE, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em 
Jaguarari, BA, no dia (29/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Carlos da Silva Duarte e de Joana Antunes Duarte.

O pretendente: EDMAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (21/05/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edvaldo Jose dos Santos e de Maria Eunice Modesto. A pretendente: THÁIS 
DA SILVA MELO, estado civil divorciada, profissão motorista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson 
Vieira de Melo e de Veroneide da Silva Melo.

O pretendente: ANDERSON THIAGO BARBOSA CALAZANS DOS SANTOS, estado 
civil divorciado, profissão ajudante de jardinagem, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(02/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson 
Calazans dos Santos e de Eva de Lourdes Barbosa. A pretendente: GISLAINE LOPES 
BATISTA, estado civil solteira, profissão repositora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
de Jesus e de Elisabete Lopes da Rocha.

O pretendente: FABIO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão se-
gurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Narcizo dos Santos e de Amanda Santos de Oliveira. 
A pretendente: LUCIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(06/02/1985), residente e domiciliada Rua Manuel Bueno da Fonseca, 4, casa B, Jardim 
São Luís, neste distrito, São Paulo, SP, filha de EDIVALDO FERREIRA DA SILVA e de 
MARIA DAS GRAÇAS.

O pretendente: ROVERSON RENING ALVES DA COSTA, estado civil divorciado, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Fernandes da Costa e de Maria 
Alves da Costa. A pretendente: DENISE DA SILVA NUNES, estado civil divorciada, pro-
fissão técnica de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1983), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Borges Nunes e de Marta Celina 
da Silva Nunes.

O pretendente: WESLEY DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Silva e de Maria do Desterro de Sousa. A 
pretendente: NITALI BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Creusa Batista de Oliveira.

O pretendente: WALTER CARVALHO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
estampador, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Carvalho da Silva e de Cleusa de Freitas. A 
pretendente: ANA CAROLINA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marlene Tereza da Silva.

O pretendente: FELIPE SILVA MOREIRA DE PAULA, estado civil solteiro, profissão 
costureiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Moreira de Paula Filho e de Maria Eloisa da Silva. A 
pretendente: JAQUELINE ROSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Jose da Silva e de Mara Lucia Rosa da Silva.

O pretendente: HELDER ALEXANDRE GOMES, estado civil divorciado, profissão au-
xiliar docente, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sirlene Silvestre Gomes. A pretendente: GISELE 
CHAVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Aparecido Virgem Santos e de Antonia Aparecida Rodrigues Chaves.

O pretendente: FABIANO ALVES SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Sampaio Sikura. A pretendente: 
CAROLINE BONINI DA SILVA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Alves da Silva e de Silvia Aparecida Bonini da Silva.

O pretendente: HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão gerente 
de projetos, nascido em Guarulhos, Guarulhos, SP, no dia (13/05/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adalto Pinheiro da Silva e de Dorca 
Aguiar da Silva. A pretendente: FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão funcionária pública municipal, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Otavio Gomes de Oliveira 
Neto e de Maria Darluce Oliveira.

O pretendente: CLINIO ALVES DE LIMA GAIA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de química, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves Gaia e de Antonieta Benjamim de Lima Gaia. A 
pretendente: ADRIANA SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Arlindo Siqueira de Melo e de Maria Enilda Agostinho de Melo.

O pretendente: DAMIÃO TOMAZ SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido 
em Patos, PB, no dia (01/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Cicero Pirangi da Silva e de Maria do Socorro Tomaz Filha e Silva. A pretendente: 
ELBILÂNIA DA SILVA HENRIQUE, estado civil solteira, profissão garçonete, nascida 
em Patos, PB, no dia (23/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edinaldo Henrique e de Rozalba da Silva Henrique.

O pretendente: ALESSANDRO DE JESUS RAMOS, estado civil solteiro, profissão ope-
rador, nascido em Cansanção, BA, no dia (12/08/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira Ramos e de Albertina Maria de Jesus. A 
pretendente: LUZIMAR MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Recife, PE, no dia (23/12/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Flor da Silva e de Helena Maria de Lima da Silva.

O pretendente: VINICIUS BATISTA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ezequiel Batista dos Santos e de 
Maria Aparecida Silva dos Santos. A pretendente: TAUANNE TAVARES MALAQUIAS, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (18/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio 
Malaquias e de Alair Tavares Malaquias.

O pretendente: ALEXANDRE JOSÉ OMENA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são conferente, nascido em Pesqueira, PE, no dia (11/07/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo dos Santos e de Luzinete Maria 
Omena dos Santos. A pretendente: VIVIANE GOMES SOARES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Gomes Soares e 
de Maria Luzanira de Oliveira Soares.

O pretendente: JOSÉ MARQUES FIGUEREDO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
garçon, nascido em São Bento, MA, no dia (23/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Marques Figueredo Neto e de Mariete Costa. 
A pretendente: PALOMA FARIAS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Farias de Almeida e de Sandra Francisca de 
Oliveira Almeida.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS PACHECO SILVA SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1999), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Silva 
Santos e de Lucy Pacheco Silva Santos. A pretendente: KEISIANE DOS SANTOS 
BATISTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Pariquera-Açu, SP, no 
dia (16/12/2000), residente e domiciliada em Jacareí, SP, filha de Eliel Luiz Batista e 
de Joelma dos Santos Batista.

O pretendente: RENATO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Recife, PE, no dia (10/05/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ronaldo Duarte Ferreira e de Luciana Joaquim dos Santos. A 
pretendente: ALINE DE SOUZA BATISTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Almirante Tamandaré, PR, no dia (30/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eldo Batista e de Gerusa Aparecida de Souza.

O pretendente: WALBER MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Marques de Oliveira e de Luzineia Egea Leite. 
A pretendente: MICHELLE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Rodrigues da Silva e de Marivania Souza.

O pretendente: INÁCIO FLORENCIO CAVALCANTE, estado civil viúvo, profissão 
aposentado, nascido em Tupanatinga, PE, no dia (28/07/1946), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Celestino Florencio Cavalcante e de Alixandrina 
Cavalcante de Albuquerque. A pretendente: OZANA FERNANDES ZELLER, estado civil 
viúva, profissão aposentada, nascida em Terra Rica, PR, no dia (22/12/1957), residente e 
domiciliada em Arujá, SP, filha de Francisco Fernandes e de Arlinda Fernandes.

O pretendente: EDILSON LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão cozi-
nheiro, nascido em Fagundes, PB, no dia (30/05/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Valentim dos Santos e de Tereza Gomes da Silva. 
A pretendente: ALDENICE FECUNDO DE SENA, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Xique-Xique, BA, no dia (31/08/1985), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Fecundo de Sena e de Maria Feitosa 
dos Santos.

O pretendente: JACKSON JOSE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão tosador, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (28/07/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jaldo Jose dos Santos e de Maura Galdino dos Santos. 
A pretendente: IVE APARECIDA MOGEIKA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
departamento pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcia Aparecida Mogeika.

O pretendente: RODRIGO FERNANDES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Pedro Fernandes e de Irailde dos Santos. A pretendente: CAMILA 
ALVES DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (23/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Melo Araujo e de Iracema Alves da Silva.

O pretendente: KLEBER ARNALDO GRANGEIRO, estado civil solteiro, profissão piz-
zaiolo, nascido em Glória, BA, no dia (14/01/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo Marcelino Grangeiro e de Leonice Maria Grangeiro. A 
pretendente: IARA ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Paulo Afonso, BA, no dia (06/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Valderir Roque da Silva e de Fátima Marculina da Silva.

O pretendente: IVO BRANTE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador de 
caldeiras, nascido em Pompéia, SP, no dia (30/11/1960), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alcino Brante da Silva e de Benedita Maria de Jesus 
Silva. A pretendente: IVANICE ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
cuidadora de idosos, nascida em Ribeiro do Pombal, BA, no dia (24/02/1968), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Arcanjo dos Santos e de Rai-
munda Alves Feitosa.

O pretendente: RODRIGO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/10/1994), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Maria José Soares da Silva. A pretendente: SARAH VITÓRIA 
DA SILVA BARROS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Brasília, DF, no 
dia (15/10/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ricario 
Aquiles da Silva Barros e de Rita de Cassia da Silva Costa.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: AMÓS DOMINGOS SILVANO, de nacionalidade brasileira, profissão 
securitário, estado civil solteiro, nascido em Miracatu - SP, no dia (19/09/1970), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Americo Silvano e de Mercedes 
Domingos Silvano. A pretendente: CINTIA CRISTINA ARAUJO LEITE, de nacionalidade 
brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(02/08/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivanildo 
Barros Leite e de Shirley de Fatima Araujo Leite.

O pretendente: ISAAC DE ASSIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/04/1994), 
reiBidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Duca dos 
Santos e de Rosilene de Assis. A pretendente: BARBARA PELLEGRINO VEGAS, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (08/06/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Marcos Antonio Vegas e de Aurora Pellegrino Vegas.

O pretendente: DANIEL KERTESZ ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
técnico de laboratório, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/12/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Cesar Alves e de 
Andréia Acácia Kertesz Alves. A pretendente: DANIELY SOARES LINO DE ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (14/05/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de João Batista Lino de Almeida e de Andrea Soares Espiuca.

O pretendente: RENAN RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (01/04/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemir Rodrigues 
Silva e de Arlete Aparecida Rodrigues da Silva. A pretendente: SHIK CHIC TAN, de 
nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (04/01/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Tan Shui Fa e de Telma Maria da Silva Tan.

O pretendente: GUSTAVO ROSAM SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autô-
nomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/08/2000), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Samuel Francisco da Silva e de 
Rosilane Maria da Silva. A pretendente: SARAH RODRIGUES FERREIRA, de naciona-
lidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em Contagem - MG, 
no dia (04/08/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Rezende de Oliveira e de Flávia Patrocínio Rezende.

O pretendente: ALEXANDRE EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão professor, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 
(09/02/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre 
Viana da Silva e de Aparecida Cristina Saraiva de Oliveira. A pretendente: BIANCA COSTA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (22 /06/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Welby Teixeira da Silva e de Sheila Costa Silva.

O pretendente: CÁSSIO APARECIDO PEREIRA EUGÊNIO, de nacionalidade brasileira, 
profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em Santo Antônio de Lisboa - PI, no dia 
(05/03/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
José Eugênio e de Maria do Socorro da Silva Pereira Eugênio. A pretendente: FRANCIR-
LENE DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado 
civil solteira, nascida em Santo Antônio de Lisboa - PI, no dia (26/11/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Lino de Sousa e de 
Cipriana Maria dos Santos Sousa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ABEL GONÇALVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão apo-
sentado, estado civil viúvo, nascido em Pindobaçu - BA, no dia (17/03/1938), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ana Maria de Jesus. A convivente: 
GRIGORIA OLINDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão costureira, esta-
do civil divorciada, nascida em Valença do Piauí - PI, no dia (12/01/1958), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Epaminondas da Silva e de 
Olinda Paulina da Silva.

O convivente: GUIDO AQUINO, de nacionalidade brasileira, profissão médico, estado 
civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/04/1946), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Angelo Aquino e de Francisca Barreto Aquino. 
A convivente: JANAINA LUCILA BRABO, de nacionalidade brasileira, profissão médica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/07/1981), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Brabo e de Cleusa Cirillo Brabo.
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
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