
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.229

Quarta-feira, 
28 de outubro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Redução de salário: 
como fazer pagamento 
do 13º dos funcionários 
neste ano

Por Eduardo Moisés
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Intrapreneur é o conceito cunhado por Gifford Pinchot III em 
seu livro "Intrapreneuring", de1985, atribuído aos empreendedores 
internos, aqueles que inovam dentro das companhias. Criatividade 
é algo tão poderoso, que permite transformar por completo vidas e 
empresas. Nas corporações, essa transformação provoca mudanças 
e, dependendo do apetite ao risco, pode provocar medo naqueles que 
não têm propensão a mudanças, já que mudanças nos lançam num 
ambiente desconhecido e imprevisível.   

Intrapreneurs, mudar é verbo transitivo!

Realizar uma demissão nunca é uma tarefa fácil. Sem dúvida, trata-se 
de um momento cuja complexidade pode abalar a situação de vida do 
empregado, independente dos motivos que precederam e fundamenta-
ram essa tomada de decisão mais extrema. Nesse sentido, é imprescin-
dível enfatizar que a adoção de um planejamento estratégico alinhado 
com a legislação trabalhista do país personifica uma movimentação 
bem-vinda para evitar questões problemáticas prejudiciais para todas 
as partes. As etapas características de um processo de demissão não 
precisam ser tão traumáticas.   

Aspectos que influenciam o processo de demissão

SuperApps estão definindo o futuro do capitalismo no século XXI. É um 
modelo que nasceu na China mas, por causa do seu sucesso, tem se espa-
lhado por todo o mundo. O gigante de e-commerce Alibaba, por exemplo, 
é o centro de um ecossistema com milhares de parceiros de negócios que 
simultaneamente usufruem dos dados do Alibaba e entregam dados ao 
Alibaba. Esse SuperApp usa uma plataforma aberta de troca de dados 
para gerar um fluxo de dados riquíssimo, elemento chave para realizar 
o profiling (construção do perfil do cliente) e, a partir daí, monetizar os 
dados de forma a gerar ofertas sob medida para cada consumidor.   

O Brasil e as SuperApps

Andrea Piacquadio/Pexels

Negócios em Pauta

Black Friday
Quer saber como aumentar suas vendas nessa Black Fri-

day? Como aproveitar o contato com os clientes já fidelizados 
nessa semana? De que modo aumentar sua presença nas 
redes sociais para essa data que já é uma das mais fortes 
do varejo no Brasil? Para apoiar os pequenos negócios na 
Black Friday 2020, o Sebrae lançou uma página dedicada 
ao tema. Veja em: (https://www.sebrae.com.br/sites/Portal

Sebrae/blackfriday#dicas). Os interessados vão encontrar 
diversos conteúdos que oferecem dicas e orientações para 
aproveitar melhor o potencial dessa data promocional.    
Leia a coluna completa na página 3
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Série Innovation Ecosystem

@Em um ambiente instável e em constante mudança, 
qual é o papel da cultura organizacional dentro da trans-

formação digital? Como desburocratizar processos para dar 
autonomia aos times e acelerar a tomada de decisões? Esses 
questionamentos tão comuns nos dias de hoje irão permear 
as discussões da websérie “Innovation Ecosystem”, que será 
lançada nesta quinta-feira pela Fundação Dom Cabral, Ste-
fanini e STARTUPI. Composto de sete episódios, o projeto 
abordará a importância de grandes corporações adicionarem 
às suas rotinas o empreendedorismo, a inovação e a mudan-
ça de mindset. O primeiro episódio, moderado por Geraldo 
Santos, diretor geral do STARTUPI, reunirá amanhã (29), 
às 18h30, Marco Stefanini, CEO Global da Stefanini; Ricardo 
Dutra, CEO da PagSeguro/PagBank, e Hugo Tadeu, profes-
sor e líder do Centro de Referência em Inovação Nacional 
da FDC (http://bit.ly/InnovationEcosystemEP1_Inscricao).  

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Grande parte das empresas e até 
mesmo dos educadores, apontam 
que a Indústria 4.0 está baseada 
em Inteligência Artificial, Realidade 
Virtual, Realidade Aumentada e em 
outros recursos que exigem muito 
investimento. Com isso, até mesmo 
grandes empresas têm postergado o 
início dessa jornada, pois acreditam 
que é um patamar inatingível, ou 
muito difícil de se atingir.

A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) aponta que o Brasil melho-

rou quatro posições no Índice Global de 
Inovação (IGI), passando da 66ª. posição 
para 62ª. entre 2019 e 2020. O problema 
é que esse avanço no ranking, segundo o 
IGI, foi devido à queda mais acentuada da 
pontuação de outros países em relação ao 
Brasil, cuja pontuação também caiu. 

Esse índice, que avalia 131 países, é 
divulgado desde 2007 pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual. Assim, 
o Brasil não consegue avançar tão rapida-
mente quanto poderia na jornada rumo à 
Indústria 4.0, ao passo que, se as empresas 
modernizarem suas linhas de produção por 
etapas, com casos de negócio consistentes, 
o caminho será muito mais fácil. 

No país, convivemos com setores que já 
atingiram um alto nível de inovação e de 
maturidade digital, como o automobilístico, 
farmacêutico e o de alimentos e bebidas, e 
com outros que estão apenas começando 
essa jornada, mas ambos enfrentam muitos 
desafios. 

Esse é o caso do setor de agronegócio, 
que dispõe de tecnologia, mas muitas vezes 
não conta com conectividade, que é uma in-
fraestrutura cara, para rodar as aplicações 
e entregar dados que vão medir a produção 
e gerar maior eficiência energética, entre 
outros índices. 

Em que fase está a Indústria 4.0 no Brasil

Começar pequeno, pensar grande 
- A ideia de que é obrigatório investir em 
recursos e em avançadas tecnologias na 
linha de produção é um mito. O que você 
precisa é entender o seu desafio e utilizar 
a tecnologia que de fato vai melhorar a 
produção e trazer retornos econômicos. 

Para otimizar a produção e implementar 
a Indústria 4.0, devemos primeiro pensar 
na automação, dividida em quatro cama-
das: coleta de dados, visualização, análise 
e otimização. Por isso, é importante ter 
um chão de fábrica com coleta de dados 
e conectado e pensar nessa jornada no 
médio prazo. A partir da coleta de dados 
será possível entender como está o nível 
de produtividade atual, o nível de scrap e 
de perda de produção, por exemplo. 

A partir dessa análise e da definição de 
indicadores, será possível identificar se a 
sua produção está performando mais ou 
menos em relação ao KPI definido ante-
riormente. Mas esse processo não acontece 
do dia para a noite. 

Para cada caso, uma solução - Muitas 
empresas procuram implementar novas 
tecnologias nas operações no caminho 
para a Indústria 4.0, com pouco estudo dos 
benefícios para a produção ou o retorno 
sobre investimento (ROI). Na verdade, o 

caminho deve ser o contrário: a partir da 
coleta de dados, devemos criar um indicador 
de performance e, então, verificar se ao 
automatizar uma determinada linha, você 
terá uma redução de custos ou de tempo de 
produção, justificando, assim, essa jornada. 

Muitas vezes a simples implantação de 
multimedidores para gerenciamento de 
energia pode gerar muito mais benefícios 
no curto e médio prazo, representando 
uma solução prática e viável. Apesar de 
não podermos dizer que o Brasil já entrou 
na fase da Indústria 4.0, o ponto positivo é 
que esse tema tem atraído muita atenção 
das indústrias e das instituições de ensino. 

Então, a maioria das escolas de ensino 
médio, técnico e superior já oferecem dis-
ciplinas ou cursos com matérias voltadas 
para a manufatura avançada e, também, já 
temos oferta de cursos de pós-graduação.

A parte acadêmica e as indústrias não 
estão paradas, estão procurando entender 
e colocando as questões de produtividade, 
conectividade e visualização da produção 
no seu radar, não esquecendo que a tec-
nologia é uma ferramenta e não o objetivo 
para atingir a Indústria 4.0. 

(Fonte: Helio Hideo Sugimura é Gerente de 
Marketing da área de Automação Industrial da 

Mitsubishi Electric (www.MitsubishiElectric.com).

ALCANçARAM RESuLTADOS POSITIVOS

EMPRESAS QuE PASSARAM POR TRANSFORMAçõES 
DIGITAIS ALAVANCARAM SuAS MARCAS 
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Testes com raloxifeno
A Agência Italiana de Medicamentos 

liberou testes com o medicamento 
raloxifeno para tratamento de pessoas 
com sintomas leves da Covid-19. A 
droga é usada para combater a osteo-
porose. Segundo a Comissão Europeia, 
o medicamento foi identificado como 
um possível tratamento para a doença 
através do consórcio Exscalate4CoV, 
financiado pela UE, que utiliza um su-
percomputador para identificar quais 
drogas poderiam ser eficazes contra o 
coronavírus Sars-CoV-2 (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empresas-que-passaram-por-transformacoes-digitais-alavancaram-suas-marcas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/reducao-de-salario-como-fazer-pagamento-do-13o-dos-funcionarios-neste-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aspectos-que-influenciam-o-processo-de-demissao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-brasil-e-as-superapps-o-futuro-da-economia-digital-e-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/intrapreneurs-mudar-e-verbo-transitivo/
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Está à procura de um novo emprego 
ou profissão? Acredite no poder dos 

dados do e-commerce no Brasil
Elton Ivan Schneider (*)

Os números impressionam, mas nos 
mostram que estamos em um mo-
mento de copo meio vazio, com mui-

tas possibilidades para crescimento (para 
encher o copo, o que é bom) e uma falta de 
empresas e profissionais preparados para 
estas oportunidades (o copo está vazio, 
indicando oportunidades para enchê-lo, 
porém, falta conteúdo para colocar dentro).

Nosso objetivo com este texto é mostrar 
que existem muitas oportunidades para 
quem tem conteúdo (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) e sabe aproveitar 
o momento. São oito grandes áreas de cres-
cimento e oportunidades para futuros em-
pregos e profissões, você está preparado?

Área 01 - Sites e Plataformas de E-
-Commerce

O copo está vazio (ótima oportunidade 
para crescermos): 50% dos sites brasileiros 
estão inativos, somente 8,48% dos sites são 
plataformas e E-Commerce.

Oportunidades para Empregos e Pro-
fissões: para profissionais com formação 
em: Gestão do E-Commerce e Sistemas 
Logísticos, Marketing Digital, Negócios 
Digitais, Desenvolvedores de Aplicativos 
para Dispositivos Móveis, Varejo Digital.

Área 02 - Vendas e Comércio Eletrônico 
(Sites, Plataformas de E-Commerce, 
Aplicativos, Marketplaces)

O copo está vazio (ótima oportunidade 
para crescermos): a maior parte dos sites 
de E-Commerce, trabalha com poucos itens 
(até 10 itens) e de pouco valor agregado 
(até R$100,00), se considerarmos que 
muitos deles tem menos de 10.000 acessos 
mensais, implica que estamos usando o 
comércio e as vendas digitais para testar 
produtos, para arriscar e perder pouco ou 
até mesmo devido à imposição da pandemia. 
Precisamos de mais ousadia.

Oportunidades para Empregos e Pro-
fissões: para profissionais com formação 
em Gestão do E-Commerce e Sistemas 
Logísticos, Marketing Digital, Negócios 
Digitais, Desenvolvedores de Aplicativos 
para Dispositivos Móveis, Varejo Digital, 
Engenharia de Software, Engenharia da 
Computação, Análise de Sistemas e es-
pecialistas em Planejamento Estratégico.

Área 06- Descentralização dos Negó-
cios Digitais

O copo está enchendo rápido, porém 
com alta concentração: 72% dos novos 
negócios baseados em plataformas digitais, 
estão concentrados na região sudeste do 
Brasil. A oferta de cursos na modalidade a 
distância, nestas áreas, pode ajudar na des-
centralização da formação de mão de obra 
especializada, bem como, na possibilidade 
de as empresas conseguirem profissionais 
habilitados a realizar a transformação di-
gital em seus negócios.

Oportunidades para Empregos e Pro-
fissões: para profissionais com formação 
em Administração, Marketing Digital, 
Assessoria Executiva Digital, Coaching, 
Blockchain, Criptomoedas e Finanças 
Digitais, Gestão do E-Commerce e Siste-
mas Logísticos, Negócios Digitais, Varejo 
Digital, Marketing Digital.

Área 07 - Crescimento do Comércio Ele-
trônico e Digitalização dos Negócios

O copo está enchendo rápido, não acom-
panhar o crescimento do mercado, implica 
em ficar para trás: crescimentos acima de 
30% ao ano no comércio eletrônico, apon-
tam para a necessidade de uma mudança 
radical nos modelos de negócios existentes.

Oportunidades para Empregos e Pro-
fissões: para profissionais com formação 
em Administração, Marketing Digital, 
Assessoria Executiva Digital, Coaching, 
Blockchain, Criptomoedas e Finanças 
Digitais, Gestão do E-Commerce e Siste-
mas Logísticos, Negócios Digitais, Varejo 
Digital.

Área 08- Conveniência, Segurança e 
Acessibilidade Digital

O copo está meio vazio e com furos que 
deixam escapar boas oportunidades: sites 
inseguros, com deficiências de desenvol-
vimento que não respeitam a experiência 
do usuário e com grandes problemas de 
acessibilidade, principalmente para com as 
pessoas com alguma deficiência são uma 
grande realidade

Oportunidades para Empregos e Pro-
fissões: para profissionais com formação 
em Design Gráfico, Design de Games, 
Design de Animação, Design Editorial, 
Marketing Digital, Assessoria Executiva 
Digital, Coaching, Gestão do E-Commerce 
e Sistemas Logísticos, Negócios Digitais, 
Varejo Digital.

(*) É diretor da Escola de Gestão, Comunicação 
e Negócios do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Diante do cenário atual de pandemia e transformação digital, falar sobre o crescimento do e-commerce 
no Brasil, pode ser comparado a navegar em um céu de brigadeiro... será?

Área 03 - Geração de Empregos e Ne-
gócios com Comércio Digital

O copo não está vazio, mas tem espaço 
para muito mais: quase 80% dos sites de 
E-Commerce brasileiros empregam até 05 
funcionários, ou seja, temos mais de 1,075 
milhão de Micro e Pequenos Negócios na 
internet. Isto demonstra o potencial empre-
endedor do brasileiro, e a possibilidade de 
mais de 5 milhões de empregos gerados.

Oportunidades para Empregos e Profis-
sões: para profissionais com formação em 
Gestão de Startups e Empreendedorismo 
Digital, Gestão Empreendedora de Servi-
ços, Gestão do E-Commerce e Sistemas 
Logísticos, Marketing Digital, Negócios 
Digitais, Varejo Digital.

Área 04 - Virtualização dos Negócios
O copo está vazio e carente de conteúdo 

(ótima oportunidade para crescermos): 
82% dos novos negócios criados por 
empreendedores virtuais não possuem 
lojas físicas, somente 12,16% deles em 
aplicativos próprios para vendas, e 5,73% 
apostam em grandes sites de marketplaces 
para vender seus produtos. Significa dizer 
que o mercado para desenvolvedores de 
aplicativos é enorme, que muitos ainda não 
compreenderam o potencial dos marketpla-
ces, abrindo portas para profissionais das 
áreas de estratégia e varejo digital.

Oportunidades para Empregos e Profis-
sões: para profissionais com formação em 
Varejo Digital, Desenvolvedores de Apli-
cativos para Dispositivos Móveis, Gestão 
do E-Commerce e Sistemas Logísticos, 
Marketing Digital, Negócios Digitais, Gestão 
de Startups e Empreendedorismo Digital, 
Gestão Empreendedora de Serviços.

Área 05 - Comunicação em Redes 
Sociais

O copo está meio cheio, significa dizer 
que este será o futuro desta área de traba-
lho: mais de 68% das empresas já usam as 
redes sociais para se comunicar com seus 
clientes, Facebook (54%) e Youtube (40%) 
são as redes preferidas, porém isto exige 
estratégias de gerar, informar, esclarecer, 
assegurar e proteger seus clientes em 
transações com o seu negócio.

Oportunidades para Empregos e Pro-
fissões: para profissionais com formação 
em Blockchain, Criptomoedas e Finanças 
Digitais, Gestão de Mídias Sociais, Publici-
dade e Propaganda, Segurança Cibernética, 
Marketing Digital, Gestão do E-Commerce 
e Sistemas Logísticos, Negócios Digitais, 
Varejo Digital.

News@TI 

COOP lança aplicativo e intensifica 
transformação digital 

@Com a necessidade das pessoas estarem cada vez mais conec-
tadas e utilizando a tecnologia a serviço da comodidade, a Coop 

- Cooperativa de Consumo acaba de lançar o Sempre Coop, nova 
plataforma de relacionamento que visa garantir maior conveniência 
à experiência de compra dos cooperados. De acordo com Marcio 
Valle, presidente executivo, o aplicativo é mais um passo importante 
para a transformação digital da Coop. “Transformação digital não é 
apenas agregar novas tecnologias aos nossos processos, e sim refor-
mular a própria forma de trabalho, usando estas tecnologias. É uma 
mudança de cultura, o desenvolvimento de novas habilidades e o 
repensar de todo o negócio. É usar a tecnologia para estarmos mais 
próximos do cooperado e cliente, reduzindo os pontos de atrito e 
atendendo suas expectativas, além de melhorar sua experiência no 
relacionamento conosco”. 

Grupo Ultra abre inscrições para o Programa 
de Estágio 2021

@O Grupo Ultra - um dos maiores conglomerados empresariais do País 
e que atua em diversos negócios por meio da Ultragaz, Ultracargo, 

Oxiteno, Ipiranga e Extrafarma, além de novas iniciativas como o abastece 
aí e a UVC Investimentos - abre inscrições para seu Programa de Estágio 
2021. As entrevistas para o processo serão feitas online e as inscrições 
vão até o dia 27/Outubro no site da Eureca, consultoria que conecta 
jovens com o mercado de trabalho: https://oportunidades.eureca.me/
oportunidade/programa-de-estagio-ultra-2021. As vagas estão disponíveis 
para estudantes que residam em São Paulo e na região de Campinas, e as 
oportunidades são para o penúltimo e último ano de graduação nas áreas 
de Negócios, Finanças, Administração, Engenharia, Tecnologia e Ciências 
Atuais. Com etapas 100% online, o processo seletivo engloba a realização 
de testes de fit cultural (quando é avaliado se o candidato possui ideias 
alinhadas com a visão, missão e valores da empresa), produção de case, 
dinâmica de grupo e entrevistas finais com gestores.

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
Os desafios para 
se criar o futuro

Imaginar o futuro não 
é uma tarefa fácil. 
Quanto mais prevê-
lo. Sendo o futuro 
imprevisível, por que 
então tentar antevê-lo? 

A resposta para essa 
pergunta é a incerteza. 
Quanto maiores forem 

a incerteza e o dinamismo do 
ambiente externo, maiores 
serão a necessidade de se 
desenvolver alternativas para 
se sobreviver. E para isso é 
necessário fazer algum tipo 
de previsão. Pois, com ela, 
a empresa consegue visua-
lizar mudanças, identificar 
oportunidades, buscar novos 
recursos e desenhar novos 
negócios.

Quanto mais sintonizada 
a empresa estiver com o 
ambiente externo melhor 
será a sua capacidade para 
detectar não só tendências 
não-lineares como também 
perceber eventos pequenos, 
mas decisivos para a liderança 
ou longevidade da empresa. 
Como é, por exemplo, uma 
nova tecnologia ou uma mu-
dança legislativa. E as novas 
tecnologias não param de sur-
gir. A inovação está mudando 
o perfil do mundo e criando 
uma pressão sobre os recursos 
existentes.

Até o início da década de 
1970, a explicação do futuro 
feita com base no conheci-
mento do passado era viável. 
Com o primeiro choque do 
petróleo em 1973, depois da 
Guerra de Yom Kippur no 
Oriente Médio, houve uma 
alta no preço do petróleo. A 
crise energética abateu-se 
sobre o mundo todo. Das 
maiores companhias de pe-
tróleo, apenas a Royal Dutch 
Shell estava preparada para 
a mudança. Os executivos da 
empresa responderam com 
rapidez à crise e, durante os 
anos seguintes, a fortuna da 
Shell cresceu. 

Nesse momento, ficou nítida 
a insuficiência da utilização 
dos métodos preditivos tra-
dicionais. Para operar em um 
mundo incerto, os executivos 
precisavam questionar os seus 
pressupostos de como o mun-
do funcionava, a fim de poder 
enxergá-lo mais claramente 
com o objetivo de transfor-
mar a visão da realidade. No 
Brasil, a ruptura dos modelos 
econômicos políticos sociais 
começou já na década de 1980, 
com a recessão de 1981/1983, 
a reforma da Constituição 
Federal e os vários planos 
econômicos que se sucederam 
até a posse do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Alguns outros exemplos 
marcantes de mudanças não-
-lineares são o ataque das 
Torres Gêmeas em setembro 
de 2001 e a crise mundial 
de setembro de 2008, defla-
grada pela falência do banco 
de investimento americano 
Lehman Brother Holdings 
Inc. Ambos os acontecimentos 
marcaram o mundo e trans-
formaram, sem precedentes, 
a economia mundial. As 
barreiras organizacionais e a 
liderança.

Um número surpreendente 
de executivos é prisioneiro das 
suas próprias convicções com 
relação ao futuro do seu negócio. 

Quando essas convicções 
ou “visões” estão fora de 

sintonia com a evolução do 
mercado, elas obscurecem a 
capacidade desses executivos 
de ajustar as estratégias à 
nova realidade de mercado. 
A empresa passa a viver uma 
“dissonância estratégica”. O 
risco da dissonância é o risco 
de se ter pressupostos que não 
correspondam à realidade, o 
que resulta em estratégias 
perdedoras. 

Embora haja consciência 
de que as não-linearidades 
estejam presentes no dia a 
dia das empresas, existe uma 
resistência em se aceitar mu-
danças; pois, para se pensar no 
futuro, é necessário na grande 
maioria das vezes se fazer uma 
ruptura com o presente. 

Os modelos mentais pre-
sentes na organização nem 
sempre estão aptos a captar 
o dinamismo das mudanças 
que estão ocorrendo e que 
conformam o ambiente futu-
ro. A razão dessa resistência 
pode ser explicada, como já 
explicado anteriormente, pelo 
fenômeno conhecido como 
dissonância cognitiva, ou seja, 
a percepção de incompatibi-
lidade entre o presente e um 
futuro diferente do que se vive 
e se acredita. 

O que resulta na aceitação 
ou na negação como um me-
canismo de defesa. 

E quanto mais enraizada for 
a crença ou a convicção, mais 
forte será a sua resistência em 
aceitar uma possível mudança. 
A dissonância cognitiva que 
leva à dissonância estratégica 
afeta o futuro da empresa, pois 
os seus líderes têm uma grande 
dificuldade em se desapegar 
do modelo bem-sucedido pre-
sente, em prol de algo novo e 
desconhecido que deverá ser 
criado no futuro. 

Qualquer pessoa, porém, 
tem a capacidade de usar a 
imaginação para desenhar o 
futuro. Os neurocientistas 
acreditam que são as barreiras 
emocionais como o medo, as 
barreiras de percepção como 
as heurísticas de pensamento 
e as barreiras culturais como 
hábitos e costumes que in-
terrompem o acesso a esse 
potencial imaginativo.

A governança e a liderança:
	 •	Garantir	que	a	 liderança	

existente esteja prepa-
rada para as mudanças, 
priorizando a diversidade 
não só de gênero e etnia, 
mas também a diversidade 
de habilidades, atitudes e 
aptidões.

	 •	Acompanhar	 o	 desen-
volvimento da liderança 
alinhando-a não só para 
o negócio existente, mas 
para o desenvolvimento 
de futuros negócios.

Quais as práticas adotadas 
pela sua empresa para ava-
liar o potencial da liderança? 
Como são feitos os processos 
de reconhecimento e premia-
ção? Como as oportunidades 
de desenvolvimento pessoal 
são consideradas? Como os 
talentos são atraídos para o seu 
negócio? Quais são as habilida-
des, atitudes e aptidões que a 
empresa busca com vista no 
negócio atual e futuro? Quais 
são as fontes de recrutamento? 
Quais são os critérios? 

(*) - É CEO da MESA 
Corporate Governance 

(https://corporategovernance. 
com.br/).

Luiz Marcatti (*)

Elton Ivan Schneider
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IPVA de 2021. Outubro é o único período do ano em que os consumidores 
podem utilizar seus créditos com essa finalidade. Neste caso, é preciso 
fazer essa opção no site da Nota Fiscal Paulista (http://portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp) até a data limite de 31 de outubro. Para isso, é 
preciso fazer o cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista e solicitar 
essa opção. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no 
programa para que a opção seja válida. Em outubro de 2019, 46.645 
consumidores realizaram a solicitação para o abatimento do IPVA deste 
ano, totalizando R$ 4,48 milhões. 

E - Comgás e PicPay 
A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) – maior distribuidora de 
gás natural do Brasil – oferece mais uma opção para pagamento de 
contas: o PicPay. A parceria inédita possibilita que os clientes que não 
abrem mão de novidades tecnológicas e soluções eficientes possam 
realizar o pagamento de suas contas de maneira rápida e descompli-
cada, com apenas alguns toques na tela do seu dispositivo móvel. Pelo 
app do PicPay o cliente consegue efetuar o pagamento de qualquer 
conta ou boleto utilizando o saldo da carteira ou o cartão de crédito - e 
neste último caso, pode parcelar o valor em até 12 vezes. Essa parceria 
reforça o compromisso da Comgás em trazer novas soluções que ga-
rantam conforto, comodidade e segurança, inclusive na hora de efetuar 
o pagamento das contas. Confira mais detalhes no site: (https://www.
comgas.com.br/picpay). 

F - Compras por Voz 
A Natura passa a disponibilizar uma ferramenta de comércio por voz 
em parceria com o Google Assistente. Por enquanto, a novidade está 
disponível apenas em smartphone, mas a marca de cosméticos já estuda 
expandir a novidade para outras plataformas. Com a ferramenta de voz 
será possível realizar a busca por produtos, adicionando-os ao carrinho 
e finalizar a compra por meio do pagamento via boleto. Para iniciar a 
experiência, basta dizer a frase: “Ok Google, falar com Natura”. Por 
enquanto, o serviço está disponível apenas no Brasil, mas já há planos 
de lançamentos em outros países nos quais a marca mantém operação. 
Mais informações: (http://www.natura.com.br).

G - Produtos de Iluminação
A Tramontina acaba de disponibilizar em seu site a versão atualizada 
do Catálogo de Produtos de Iluminação LED – versão 2020/2021 –, que 
traz os lançamentos mais recentes. O catálogo auxilia consumidores e 
profissionais da área elétrica e da construção na consulta de produtos 

A -  Saúde Financeira
Para auxiliar e orientar os consumidores a cuidarem de suas finanças 
pessoais, a Serasa Experian disponibiliza um curso online e gratuito que 
apresenta fundamentos básicos sobre organização financeira. O conteúdo 
traz dicas de como elaborar o orçamento doméstico, priorizar dívidas, 
negociar, construir um fundo de emergência, entre outros conceitos 
básicos de finanças pessoais. Por meio do planejamento e das técnicas 
econômicas ensinadas, é possível concretizar ambições de curto, médio 
e longo prazo. Para ter acesso ao conteúdo gratuito basta entrar no site 
(https://www.serasaexperian.com.br/acoes-covid) e começar os estudos.

B - Integração dos Jovens
Já estão abertas as inscrições para a EXPO CIEE Virtual. Jovens de todo o 
Brasil podem se cadastrar no evento e participar da feira, que é totalmente 
online e gratuita. São mais de 100 entidades parceiras, entre universidades, 
secretarias estaduais de Educação e escolas técnicas, que vão apresentar 
novidades sobre Educação, formação para o mundo do trabalho. Com es-
tandes online, o evento estará disponível 24 horas por dia entre os dias 9 e 
13 de novembro. Os jovens poderão participar de vestibulares online, teste 
vocacional, dicas para o Enem, cursos gratuitos do Google Ateliê Digital e 
Escape Room Virtual. Também será possível emitir certificado de partici-
pação no evento em tempo real; possibilidades de recrutamento e seleção, 
com a oferta de aproximadamente 8 mil vagas de estágio e aprendizagem. 
Inscrições: (https://www.expociee.com.br/virtual/).

C -  Bem-Estar Animal 
Com o objetivo de discutir os desafios atuais da proteção e do bem-es-
tar animal e compartilhar melhores práticas relacionadas a animais de 
produção e de companhia, a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo 
realiza o “Don´t forget the animals: Congresso Internacional Virtual de 
Bem-Estar Animal” nos dias 18 e 19 de novembro. Realizado de forma 
totalmente virtual, o congresso contará com a presença de especialistas 
brasileiros e alemães representando o Governo, instituições, empresas, 
produtores, a academia e a sociedade civil de ambos os países para 
a criação de uma plataforma de troca de melhores práticas, além de 
reforçar a cooperação entre Brasil e Alemanha. Inscrições: e mais 
informações: (https://www.ahkbrasil.com/iframes_site_ahk_typo3/v2/
verEventoDetalhado.aspx?id=4429).   

D - Abatimento do IPVA
Esta é a última semana em que os usuários cadastrados no programa 
Nota Fiscal Paulista podem utilizar seus créditos para abatimento no 

de LED adequados aos projetos de instalações elétricas. Atende ainda 
aos revendedores, pois destaca as características em termos de design, 
segurança e configurações técnicas. São apresentadas dez famílias de 
produtos, com os diversos modelos, dimensões, cores, aplicações e demais 
características técnicas. A versão atualizada do catálogo de Iluminação 
da Tramontina pode ser acessada no link:  (https://assets.tramontina.
com.br/upload/catalog/1600281158_af_15_09_20_mel_prog_ilumina-
cao_2020_af_digital_v2.pdf).

H - Mundo do Vinho
A Vinícola Concha y Toro, acaba de colocar mais aulas da Aca-
demia Concha y Toro Brasil na plataforma EAD que disponibiliza 
aulas gratuitas sobre noções básicas de vinho. A cada semana será 
liberado um módulo da nova grade de aulas. A ação visa estimular 
o reconhecimento do vinho como fiel companheiro para todos os 
momentos, sozinho ou acompanhado, seja no convívio em casa, 
na hora de cozinhar ou maratonar séries. As novas sessões visam 
também disseminar os conhecimentos sobre a bebida através de 
conteúdos gratuitos e apresentados por experts com aulas curtas 
e que auxiliam o consumidor a compreender questões básicas, e 
tirar dúvidas frequentes que costumam surgir na hora de degustar 
e harmonizar vinhos. Saiba mais em: (https://www.youtube.com/
channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/videos?view_as=public).

I - Agricultura Regenerativa
O Imaflora, com apoio da General Mills, está com inscrições abertas 
para a Capacitação para Agricultura Regenerativa e de Baixo Carbono. 
A parceria oferecerá aos produtores rurais de batata, amendoim, milho 
de pipoca e/ou mandioca, capacitação gratuita sobre implementa-
ção de práticas agropecuárias regenerativas e de baixa emissão de 
carbono. Os interessados podem se cadastrar pelo endereço: (ima-
flora.org/cursos-eventos). Para participar, é preciso ser membro de 
associação ou cooperativa e preencher o formulário disponível no 
site. Com quatro módulos de treinamento teórico (online) e prático 
(dias de campo) ministrado por especialistas, o curso discutirá como 
práticas de agricultura sustentável podem contribuir para movimentar 
a atividade econômica e diminuir impactos do aquecimento global 
em nossa sociedade. 

J - Novos Talentos 
Para este mês, o KaBuM! - o maior e-commerce de tecnologia da Amé-
rica Latina, com mais de 15 milhões de entregas realizadas em todo o 
Brasil - pretende contratar cerca de 100 profissionais, metade deles 
para a área de tecnologia. Entre as atuais oportunidades, estão: analista 
de desenvolvimento de sistemas Front End, Full Stack e Python, além 
de analista de testes, infraestrutura Cloud/DevOps e engenheiro de 
Analytics. Todas as vagas podem ser conferidas na Página de Carreiras 
do KaBuM!, (https://jobs.kenoby.com/kabum). Além de Limeira, cidade 
do interior de São Paulo onde estão localizadas as sedes administrativas, 
há oportunidades para a Operação Logística em Viana, no Espírito Santo, 
e diversas opções para trabalho remoto.

A pandemia acelerou a 
criação de lojas autônomas

Desde o dia 26 de 
fevereiro, quando foi 
oficialmente detectado 
o primeiro caso da 
Covid-19 no Brasil, 
muita coisa mudou 

Passamos a seguir medi-
das de distanciamento 
social, tivemos que 

adotar o uso da máscara ao 
sair de casa, lavar mais vezes 
as mãos, utilizar álcool em 
gel, além de mudar vários de 
nossos hábitos, inclusive de 
compras. Para evitar o con-
tágio e não colocar em risco 
as pessoas mais próximas, 
passamos a comprar mais 
pela internet.

As compras feitas de forma 
online cresceram 82% entre 
fevereiro e maio em relação 
ao mesmo período de 2019, 
segundo pesquisa do Com-
pre&Confie. 

Sabemos que podemos 
adquirir qualquer tipo de 
produto sem sair da frente 
do computador, com apenas 
poucos cliques. O principal 
inconveniente, nesse caso, 
é que precisamos aguardar a 
chegada da mercadoria. Ou-
tra forma de fazer as compras 
que precisamos, sem medo de 
sermos infectados pelo vírus 
mas sem precisar aguardar 
a chegada do produto, é a 
ida a uma loja autônoma, 
tendência do varejo que tem 
ganhado força em tempos de 
pandemia. 

Mas, afinal, o que é e como 
funciona esse modelo de 
negócio? 

Em lojas autônomas os 
clientes simplesmente en-
tram, escolhem o que querem 
e vão embora. Uma notifica-
ção no celular informa o valor 
da compra que virá na fatura 
do cartão de crédito. Falando 
assim parece coisa de fic-
ção científica, mas se você 
acha que essa novidade vai 
demorar a acontecer, saiba 
que várias iniciativas nesse 
sentido já estão sendo postas 
em prática no mundo inteiro, 
inclusive aqui no Brasil.

Quem largou na frente foi a 
Amazon, gigante do comércio 
eletrônico mundial. Intitu-
lada de “Amazon Go”, sua 
primeira unidade foi inaugu-
rada em Janeiro de 2018 em 
Seattle, nos Estados Unidos. 

No Brasil, as Lojas America-
nas lideram o mercado de 
lojas autônomas, onde, basta 
o cliente se identificar por um 
app de celular na entrada, 
retirar os produtos desejados 
das prateleiras e sair. 

Vários sensores (câmeras 
3D, balanças) e algoritmos 
de processamento avançados 
identificam os produtos, os 
associam ao cliente e o total 
da compra é debitado do 
cartão de crédito cadastrado 
no app. Esse novo modelo 
talvez seja o maior marco 
na evolução das lojas físicas 
desde a informatização dos 
caixas com a implementação 
do leitor de código de barras. 

Além de simplificar a gestão 
do negócio para o varejista, 
pelas métricas de estoque 
em tempo real, redução de 
perdas e sem a necessidade 
de criação de escalas para o 
caixa, por exemplo, as lojas 
autônomas ainda oferecem 
ao consumidor uma experi-
ência de compra mais fluida 
e sem atrito (sem filas e sem 
checkout).

Nos últimos meses a procu-
ra por esse tipo de tecnologia 
tem aumentado muito e a 
Logicalis, em parceria com 
a Microsoft, tem trabalhado 
para auxiliar os varejistas em 
diversas etapas que envolvem 
a abertura de lojas autôno-
mas: definição de estratégia 
(tamanho de loja, mix de pro-
dutos, P&L), implementação 
e sustentação tecnológica da 
operação.

O consumidor sempre bus-
ca simplicidade e agilidade, 
o que se intensificou com 
a alteração dos hábitos de 
consumo causada pela pan-
demia. A tecnologia que pode 
atender este desejo agora 
está acessível ao varejista e 
muitos já a estão buscando, 
tendo sido dado, assim, o tiro 
de largada - alerta esse que 
algumas empresas ainda não 
ouviram. 

De qualquer maneira, acre-
ditamos que em breve tere-
mos muitas unidades de lojas 
autônomas espalhadas por 
todo o Brasil. É uma ques-
tão de tempo, muito pouco 
tempo.

(*) - São consultores de Inovação 
para o Varejo da Logicalis (https://

www.la.logicalis.com/pt-latam/).

Christian Rempel e Davi Aquino (*) 

O Índice de Confiança da 
Construção, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
teve alta de 3,7 pontos na 
passagem de setembro 
para outubro deste ano. 
Com isso, a confiança do 
empresário da constru-
ção brasileira atingiu 95,2 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos, o maior 
valor desde março de 2014 
(96,3 pontos). O Índice de 
Situação Atual, que mede 
a percepção sobre o pre-
sente, cresceu 5,1 pontos 
e chegou a 91,5 pontos, o 
maior valor desde setembro 
de 2014 (92,3 pontos). 

O indicador de carteira 
de contratos foi o que mais 
contribuiu para o resultado.

O Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no 
futuro, subiu 2,3 pontos e 
atingiu para 99,1 pontos, 
valor muito próximo ao 
de fevereiro, período pré
-pandemia (99 pontos). Os 
indicadores de demanda 
prevista e tendência dos 
negócios tiveram avanços 
semelhantes.

“O ambiente de negócios 
para as empresas do setor 

O ambiente de negócios para as empresas do setor é mais 
favorável que o registrado antes da pandemia.
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Para o ministro, a recuperação do consumo, em boa parte 
propiciada pelo auxílio emergencial, conseguiu segurar a economia.

Em evento promovido 
pela Academia Brasi-
leira de Direito Cons-

titucional, ele declarou que 
o presidente Jair Bolsonaro 
tem cobrado privatizações 
de empresas estatais, mas 
que a “engrenagem” dificulta 
os avanços nessa pauta.

“Não conseguimos até 
agora privatizar empresas. 
Há acordos políticos que difi-
cultam, há uma mentalidade 
cultural equivocada”, disse o 
ministro. “O presidente tem 
cobrado [privatizações]. Por 
alguma razão, a engrenagem 
política não tem permitido 
que essas privatizações 
aconteçam”. Segundo Gue-
des, as privatizações não 
foram prioridade no início 
do mandato porque o go-

Despesa com 
servidor no Brasil 
está entre as mais 
elevadas

As despesas com servidores 
públicos ativos e inativos no 
Brasil estão entre as mais ele-
vadas entre mais de 70 países 
em proporção do PIB. A con-
clusão é da nota econômica ‘O 
peso do funcionalismo público 
no Brasil em comparação com 
outros países’ elaborada pela 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). Os gastos com 
pessoal da União, dos estados 
e dos municípios equivaleram 
a 13,4% do PIB em 2018, o que 
coloca o país na 6ª posição 
entre os países para os quais 
o FMI disponibiliza dados. 

No ranking, o Brasil está à 
frente de países desenvolvidos 
e reconhecidos pela participa-
ção ativa do Estado: Suécia 
(12,7%), França (12,1%), 
Itália (9,5%) e Alemanha 
(7,5%). Em média, o gasto 
com trabalhadores públicos 
representou 9,9% do PIB en-
tre os integrantes da OCDE, 
ou seja, 3,5 pontos abaixo do 
índice brasileiro. Na América 
Latina, os percentuais tam-
bém são inferiores: Colômbia 
(6,4%), Peru (6,6%) e Chile 
(6,9%). Entre os poucos que 
superam o percentual do Bra-
sil destacam-se Arábia Saudita 
(16,5%), Dinamarca (15,3%), 
África do Sul (14,6%) e Norue-
ga (14,3%) - (AI/CNI).

Paulo Guedes: acordos políticos 
dificultam privatizações

Acordos políticos dificultam as privatizações, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes
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marco regulatório do sanea-
mento. Destacou iniciativas 
em tramitação no Congres-
so, como a liberalização dos 
mercados de gás natural, 
petróleo, cabotagem, setor 
elétrico e ferrovias. 

Para o ministro, a recu-
peração do consumo, em 
boa parte propiciada pelo 
auxílio emergencial, con-
seguiu segurar a economia, 
mas o Brasil só voltará a 
crescer com uma onda de 
investimentos. Para ele, a 
recuperação do consumo, 
em boa parte propiciada 
pelo auxílio emergencial, 
conseguiu segurar a econo-
mia, mas o Brasil só voltará 
a crescer com uma onda de 
investimentos (ABr).

verno concentrou esforços 
na aprovação da reforma 
da Previdência e mantinha 
o foco na reforma do pacto 
federativo. 

Com o início da pandemia 
do novo Coronavírus, o go-

verno passou a dedicar-se 
no enfrentamento à Co-
vid-19. Apesar dos atrasos 
provocados pela pandemia, 
Guedes disse que o governo 
conseguiu aprovar projetos 
que pretendem destravar o 

de 

Confiança da construção cresce 
3,7 pontos em outubro

é mais favorável que o re-
gistrado antes do início do 
isolamento social determina-
do pela pandemia. Enquanto 
o mercado imobiliário está 
sendo impulsionado pelas 
taxas de juros em níveis 
historicamente baixos, a 
infraestrutura se benefi-
cia dos investimentos das 
prefeituras e das recentes 
mudanças regulatórias”, 
disse a pesquisadora da FGV 
Ana Maria Castelo. O Nível 
de Utilização da Capacidade 
aumentou 2,4 pontos per-
centuais, para 74,5%.

O Índice Nacional de Custo 

da Construção-M, da FGV, 
registrou taxa de inflação 
de 1,69%. A taxa é supe-
rior a 1,15% observado em 
setembro. Com o resultado, 
o Índice acumula taxas de 
inflação de 6,34% no ano e 
de 6,64% em 12 meses. Os 
materiais e equipamentos 
tiveram inflação de 4,12% 
(acima dos 2,97% de se-
tembro). Os serviços re-
gistraram alta de preços de 
0,33% (acima do 0,13% de 
setembro). Já a mão de obra 
teve variação de preços de 
0,19% (acima do 0,06% do 
mês anterior) (ABr).
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As 1001 utilidades 
do profissional 

da Tecnologia da 
Informação

Ameaças digitais 
estão em constante 
desenvolvimento. São 
golpes aplicados por 
e-mail, mensagem, 
telefonema e inúmeras 
invasões a dispositivos 
pelo mundo

Diante disso, equipes 
de TI de diferentes 
empresas trabalham 

arduamente pela melhoria 
nos sistemas de segurança 
corporativos para que os 
clientes possam usufruir 
de todos os benefícios das 
tecnologias e não estejam 
expostos às ameaças. 

Mas, ainda que o nosso 
trabalho seja imprescin-
dível para que haja uma 
boa experiência durante 
a navegação por exemplo, 
há quem tenha ficado com 
uma ideia primitiva de que 
profissionais dessa área 
possuem como atribuições 
apenas a instalação de 
impressoras e formatação 
de computadores, conhe-
cimentos imprescindíveis 
para o bom funcionamento 
de muitos ambientes, mas 
apenas uma pequena (bem 
pequena mesmo) parcela 
de um todo. 

Eu sei que você provavel-
mente também já teve esse 
pensamento. A maioria de 
nós teve, é verdade. Mas 
isso porque, nos idos dos 
anos 1990, quando a inter-
net chegava para inovar as 
rotinas de trabalho, lazer e 
tudo ao nosso redor, eram 
poucas as pessoas que 
possuíam conhecimento 
suficiente sobre essa “nova” 
área, a tecnologia da infor-
mação, e atividades como 
essas foram atribuídas aos 
profissionais que eram ca-
pazes de exercê-las. 

De lá para cá, o profissio-
nal de TI passou a ser cada 
vez mais requisitado nas 
empresas. Fomos respon-
sáveis por implantações de 
sistemas robustos para dife-

rentes áreas de atuação pro-
fissional. Revolucionamos a 
maneira como o mundo faz 
compras, conversa com os 
amigos, assiste a um filme 
ou estuda. 

O que seria de todos nós, 
em pleno 2020, vivendo em 
um cenário de pandemia, 
se não fossem as “inven-
ções” e aprimoramentos 
de dispositivos feitos por 
equipes de TI? Há aqueles 
que preferiram seguir pelo 
caminho do desenvolvimen-
to de aplicativos, sites e 
outras ferramentas usadas 
no dia a dia. 

Também existe a parcela 
de profissionais que vibra 
com a criação de peças e 
dispositivos palpáveis que 
podem gerar ainda mais fa-
cilidade na vida de quem os 
adquire. E, mesmo sem ser-
mos muito mencionados por 
aí, também estamos aqui: os 
pesquisadores. Somos nós 
que costumamos identificar, 
mais facilmente, possíveis 
ameaças que podem colocar 
a sua privacidade em grande 
risco. 

E, a partir disso, traba-
lhamos em conjunto com 
os demais profissionais 
para oferecer aquele pro-
duto que vai garantir sua 
segurança para que você 
aproveite as funcionali-
dades do seu dispositivo 
tecnológico favorito. Fato 
é que, dentre as 1001 
possibilidades das quais 
dispomos, é importante 
compreender a nossa fun-
ção para além do técnico, 
mas também social. 

Só assim é que vamos, aos 
poucos, proporcionar um 
ambiente mais adequado e 
seguro para todos. Por isso, 
a constante qualificação e 
valorização desses profis-
sionais é fundamental para 
o melhor desenvolvimento 
de recursos e conscienti-
zação sobre a segurança 
digital. 

(*) - É especialista em segurança 
da informação da ESET no Brasil 

(http://www.eset.com/br).

Daniel Cunha Barbosa (*) O levantamento do 
Community Round-
table, que aponta as 

estratégias de comunidade 
com um ROI médio de 
6.469% para as marcas, é a 
prova de que esse tipo de 
ação está em alta entre as 
empresas. 

As comunidades propiciam 
a troca de conhecimento por 
meio da produção de artigos, 
interação rápida, cursos 
online e se tornou uma 
oportunidade para o público, 
influenciadores e marcas 
conviverem em um ambiente 
virtual seguro e garante até 
mesmo uma chance de obter 
renda e maior faturamento. 
De acordo com Luciano Kalil, 
CPO da Squid e especialista 
em comunidades, essa é uma 
forma assertiva das marcas 
entenderem o que de fato 
os consumidores estão bus-
cando. 

“Para se aproximar dos 
seus clientes, empresas têm 
investido na construção de 
comunidades como um canal 
direto de relacionamento 

É uma oportunidade de gerar conhecimento, além de 
movimentar o mercado da influência.
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Iniciar a carreira em qualquer 
área não é tarefa das mais fáceis, 
muito menos em meio a uma pan-
demia mundial, em que tudo está se 
transformando e se reinventando. 
O que será da sociedade, profissões 
e empresas pós-pandemia? Isso 
ninguém sabe ao certo, mas alguns 
profissionais mais experientes 
podem antever algumas situações 
e orientar quem está iniciando na 
sua área.

O contador e conselheiro do 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), Adriano Marrocos, explica 
sobre as grandes mudanças que 
já estão acontecendo, como por 
exemplo as reuniões virtuais. 
“Na nossa empresa, em 2005, 
adquirimos microfones, fomos 
nos clientes, e os instalamos nos 
computadores para reuniões via 
Skype. Foi um desastre. Nenhum 
cliente aceitou e preferia continuar 
no presencial. Agora, essa é uma 
mudança que veio para ficar”, 
avalia. 

Marrocos alerta também aos 
estudantes para terem cuidado 
com o que estamos vivendo hoje 
o “boom das dicas”, seja de todos 
os tipos. “Muitos profissionais 
querem aparecer da noite para o 
dia, só com nova roupagem, mas 
conteúdo velho. Vi muitos colegas 
auditores tentando emplacar nessa 
onda, mas sem êxito, porque a ba-
gagem continua e sempre será mais 
importante, porém a oratória e o 
discurso vem ganhando. É impor-

Um dos pontos mais importantes é a necessidade de atualização frequente.
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O home office já estava sendo 

implementado pelas empresas de 
diversos setores, principalmente 
para funções que claramente 
não exigiam a presença física 
do funcionário no local - uma 
forma de economia de tempo, 
espaço e dinheiro, tanto para a 
companhia, quanto para os cola-
boradores. Agora, com a possibi-
lidade desse modelo de trabalho 
se tornar definitivo para muitas 
empresas, o Ministério Público 
do Trabalho (MPT), propôs a 
intensificação na fiscalização 
das novas recomendações para 
home office. 

Entre as recomendações, está 
o ponto sobre a ética digital, - 
respeito ao relacionamento com 
os trabalhadores, preservando 
intimidade, privacidade e segu-
rança pessoal e familiar. Essa é 
uma das principais observações 
para jornadas de trabalho sau-
dáveis: respeitar os limites entre 
trabalho e vida pessoal é sem 
dúvida fundamental. Tais reco-
mendações, a princípio, devem 
garantir que o colaborador tenha 
sua saúde emocional preservada, 
trazendo mais produtividade. 

Porém, é importante ressaltar 
que os horários, prazos e en-
tregas precisam ser cumpridos 
por ambas as partes. O trabalho 
remoto também está mudando 
as formas de interação entre em-

presas e colaboradores. Com as 
vídeochamadas mais frequentes, 
o profissional deve se preocupar 
em estar em um local que repre-
sente um espaço de trabalho e 
em se vestir de maneira apre-
sentável para imprevistos que 
possam acontecer, como aquela 
call surpresa do chefe. 

A comunicação com a equipe 
remota precisa ser mais clara e 
objetiva possível, sendo o ideal 
que as reuniões sejam agendadas 
previamente ou já tenham um 
horário fixo acordado para evi-
tar constrangimentos de ambas 
as partes. Se tratam de novas 
formas de relacionamento a 
distância que devem ser exerci-
tadas para o bom convívio entre 
colaboradores e líderes. 

É importante lembrar que o 
home office veio para facilitar 
o processo de trabalho, então, 
quanto mais benefícios esse mé-
todo agregar, mais ele será incor-
porado ao dia a dia das empresas 
- o que pode contribuir para a 
redução de custos e despesas da 
organização pela eficácia que o 
processo pode proporcionar ao 
dia a dia de trabalho. 

Melhor: economia e eficácia, 
podem ser revertidas na ca-
pacitação do colaborador e no 
crescimento da própria empresa. 

(*) - Atua como executivo e 
também como professor para turmas de MBA 

na Fundação Dom Cabral, 
é palestrante e escritor 

(www.uraniobonoldi.com.br). 

A pandemia do Coronavírus, que 
começou em março, aumentou as 
compras e operações realizadas pela 
internet. Um dos setores atingidos, foi o 
de leilões virtuais. As vítimas fazem seus 
lances e acreditam estar comprando 
bons produtos por excelentes preços, 
porém acabam pagando por bens que 
não existem e que nunca irão receber.

Pensando em acabar com essas 
fraudes, Ronaldo Santoro, Founder 
e Head da Produtos Digitais e Tecno-
logia da Rede Bom Valor, lançou Os 
Leiloeiros, plataforma e rede social 
que visa trazer mais força, presença 
e relevância para todos os leiloeiros 
oficiais e casas leiloeiras. A ideia é co-
nectar todos os envolvidos na cadeia 
de leilões, proporcionando sinergia e 
ações positivas em conjunto, além de 
evitar fraudes.

Ao acessar a plataforma, o interes-
sado irá encontrar uma base pública 
nacional completa de leiloeiros oficiais 
e rurais, uma relação atualizada das 
casas leiloeiras no Brasil, tudo ali-

A plataforma está empenhada em trazer 
união e protagonismo para a classe.
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Marketing de influência: como as 
comunidades potencializam as marcas
A oportunidade de criar uma proximidade maior com os clientes é um dos pontos que mais chama 
atenção das marcas para as comunidades, que também são conhecidas como “Fórum 4.0”

é a realidade de muitas em-
presas. A Lego, por exemplo, 
criou uma comunidade para 
os amantes da marca. Lá, os 
consumidores conseguiram 
propor novas soluções, 
votar em seus favoritos e 
enviar feedbacks. As ideias 
mais populares se tornam 
produtos e o idealizador do 
projeto ganha um percentual 
das vendas. A plataforma 
agrega mais de 1 milhão de 
inscritos. 

“Aqui no Brasil, a Squid 
lançou o (http://clubedain-
fluencia.com.br/) e já possui 
mais de 40 mil inscritos. 
Nesse espaço, os criadores 
de conteúdo ajudam os ou-
tros de forma colaborativa 
e encontram na plataforma 
cursos que proporcionam 
a profissionalização de in-
fluenciadores digitais. É 
uma oportunidade de gerar 
conhecimento, além de 
movimentar o mercado da 
influência”, explica Luciano 
Kalil. 

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

com influenciadores e, cla-
ro, com o consumidor. Esse 
canal se torna um ambiente 
de troca de informações e 
também para a construção 
de produtos e serviços que 
tenham a cara daquele públi-
co, pois quem consome tem 
esse canal direto com a mar-
ca”, analisa o executivo da 
empresa líder em marketing 
de influência e comunidades 
no Brasil. 

Essas comunidades tam-

bém são importantes para 
que as empresas compreen-
dam quais as necessidades 
da sua marca e apliquem 
mudanças em seus serviços 
ou produtos. É como se fosse 
um novo FAQ, em que as 
principais dúvidas dos usuá-
rios são esclarecidas e a par-
tir disso, é possível realizar 
mudanças que aproximem 
ainda mais aquela empresa 
do público final. 

No mundo, essa solução já 

Plataforma Os Leiloeiros 
visa acabar com as fraudes do setor

são fundamentais para compradores 
de leilão de todo o Brasil. 

“A plataforma é viva e dinâmica e 
está empenhada em trazer muito mais 
união e protagonismo para a classe. 
Os dados e as informações são au-
tênticas, confiáveis e transparentes, 
garantidas pelo uso da identidade di-
gital da Original My e pela tecnologia 
Blockchain. Queremos que todos os 
leiloeiros do Brasil tomem posse do 
seu perfil na plataforma, que ocupem 
este espaço que foi feito para eles”, 
afirma Santoro.

Em tempos de Prêmio Nobel de 
Economia dado para autores e es-
tudos voltados para o leilão, suas 
enormes possibilidades e seus efeitos, 
penso que Os Leiloeiros têm uma 
grande contribuição a dar para a clas-
se e para a sociedade. “Não podemos 
deixar de mencionar o momento e o 
contexto atual, ou seja, o de sites de 
leilões falsos ou clonados”, conclui. 
Para saber mais, acesse: (www.oslei-
loeiros.com.br).

mentado e gerido por eles próprios e 
com total garantia de autenticidade. A 
plataforma também oferece uma busca 
por endereço dos sites dos leiloeiros 
oficiais ou das casas leiloeiras com o 
objetivo de alertar quanto à segurança 
e idoneidade. Este serviço e o conjunto 
de dados e informações disponibilizados 

O que o contador em início de carreira 
poderá encontrar na pós-pandemia

tante saber distinguir os que têm 
conteúdo para poder acompanhar, 
se quiser se espelhar na profissão”, 
ressalta.

Um dos pontos mais importan-
tes é a necessidade de atualiza-
ção frequente. Na contabilidade, 
as novidades geralmente vêm 
com novas leis, programas de 
governo, medidas provisórias. 
“O profissional que não estiver 
conectado com essa realidade 
dificilmente se sairá bem na pro-
fissão. Outro ponto fundamental 
para o contador é a especializa-
ção em alguma área. Não adianta 
querermos ser ‘generalistas’, 
porque não teremos sucesso; é 
preciso ser especialista em algo”, 
pondera.

Quanto às tecnologias, o conse-
lheiro do CFC alerta que qualquer 

assunto em relação a isso precisa 
ser tratado e entendido com nor-
malidade – aceitar o novo – e que 
a inteligência artificial veio para 
ficar e ser parceira, e não para tirar 
“empregos” das pessoas. “Preci-
samos oferecer aos clientes um 
esclarecimento do nosso trabalho, 
e cada vez mais sermos consultores 
e menos operacionais”.

Por fim, o contador incentiva 
que os novos profissionais devem 
ser inovadores, sendo disrupti-
vos ou não, e ressaltou algumas 
características essenciais para o 
profissional contábil: ter capa-
cidade técnica, argumentação 
sólida, espírito consultor, saber 
trabalhar em equipe, possuir for-
mação multidisciplinar, dominar 
as tecnologias e o atendimento ao 
público (Fonte: CFC).

Os limites para 
o home office saudável
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Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1027753-39. 2015. 8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 7ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Celso Alves de Rezende, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) SR3 Transportes e Logística Ltda ME. - na pessoa do REP. legal Joceli 
Fatima Michel, CNPJ 17.480.698/0001-92, com endereço à Rua Santa Maria Rosselo, 805, 
Mansoes Santo Antonio, CEP 13087-503, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A CGMP, alegando em síntese: ser 
credor do requerido pela importância de R$ 9.747,97 (nove mil setecentos e quarenta e sete reais 
e noventa e sete Centavos,provenientes de inadimplência de fatura. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, devidamente atualizada, 
bem como o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% (cinco por cento) do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório (CPC, art. 701), inde 
pendentemente de prévia segurança do juízo, que suspenderão a eficácia do mandado monitório. 
Efetuado o pagamento no prazo fixado, ficará a parte isenta das custas processuais (CPC, art. 
701, §1º). Ainda, no prazo de pagamento/embargos (15 dias), reconhecendo o crédito da parte 
autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 
custas e de honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) 
ao mês, importando em renúncia ao direito de oferecer embargos (CPC, art. 916). Não sendo 
apresentados os embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Data, hora, local da Assembleia: 02.07.2020, 10hs, na sede social da BMG Seguros S.A., 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensada a pu-
blicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), em virtude da presença dos acionistas detentores de ações representando a totalida-
de do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna, que escolheu o Sr. Denis Jorge Namur Rangel para secretariá-lo. Ordem do Dia: De-
liberar sobre as seguintes matérias: 1. renúncia do Sr. Ricardo Annes Guimarães ao cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 2. renúncia do Sr. Marco Antonio 
Antunes ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; 3. renúncia do Sr. 
Leonardo André Paixão ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; 
4. eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos, permanecendo no exercício de seu 
cargo até a investidura dos novos eleitos; 5. eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto 
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado 
de 3 anos, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; 6. reelei-
ção do Sr. Marcio Alaôr de Araújo, para o cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos, permanecendo no exercício de seu cargo até 
a investidura dos novos eleitos; 7. eleição do Sr. Andrea Crisanaz, para o cargo de membro do 
Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos, permanecendo no 
exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; e 8. eleição do Sr. Riccardo Cando-
ni para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi -
cado de 3 anos, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. De-
liberações: As acionistas da Companhia apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e 
aprovaram, sem quaisquer restrições ou reservas, por unanimidade de votos, o que segue: 1. acei-
tar a renúncia do Sr. Ricardo Annes Guimarães ao cargo de Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 2.07.2020 e se 
encontra arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de atendimento ao 
disposto no artigo 2º da Circular Susep nº 526, de 25.02.2016 (“Circular 526/16”), a Companhia 
irá comunicar referida renúncia à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”) no prazo le-
gal; 2. aceitar a renúncia do Sr. Marco Antonio Antunes ao cargo de Membro do Conselho 
de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 2.07.2020 
e se encontra arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de atendimento 
ao disposto no artigo 2º da Circular 526/16, a Companhia irá comunicar a referida renúncia à SU-
SEP no prazo legal; 3. aceitar a renúncia do Sr. Leonardo André Paixão ao cargo de Membro 
do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia 
em 2.07.2020 e se encontra arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de 
atendimento ao disposto no artigo 2º da Circular 526/16, a Companhia irá comunicar a referida 
renúncia à SUSEP no prazo legal; 4. aprovar a eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias, bra-
sileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, RG nº 58410293 
SSP/SP, CPF/ME nº 605.649.701-15, com endereço comercial em São Paulo/SP, Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, para o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos a contar da data de sua efeti-
va posse no cargo, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 
Fica consignado que a Companhia realizou pedido de consulta prévia junto à SUSEP para a elei-
ção da Sra. Ana Karina Bortoni Dias, nos termos do disposto na Circular 526/16 e na Reso-
lução CNSP nº 330, de 9.12.2015 (“Resolução 330/15”), o qual foi deferido em ofício expedido 
em 11.05.2020, referente ao processo eletrônico nº 15.414.60.3313/2020-81; 5. aprovar a elei-
ção do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente em São Paulo/SP, RG nº MG-117.32.642 SSP/MG, CPF/ME nº 076.934.666-90, com en-
dereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, para o cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos a 
contar da data de sua efetiva posse no cargo, permanecendo no exercício de seu cargo até a 
investidura dos novos eleitos. Fica consignado que a Companhia realizou pedido de consulta 
prévia junto à SUSEP para a eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, nos termos 
do disposto na Circular 526/16 e na Resolução 330/15, o qual foi deferido em ofício expedido 
em 11.05.2020, referente ao processo eletrônico nº 15.414.60.3313/2020-81; 6. aprovar a ree-
leição do Sr. Marcio Alaôr de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 

M-1.168.085 SSP/MG, CPF/ME nº 299.046.336-49, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º 
andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos 
a contar da data de sua efetiva posse no cargo, permanecendo no exercício de seu cargo até a 
investidura dos novos eleitos; 7. aprovar a eleição do Sr. Andrea Crisanaz, italiano, casado, 
atuário, RNE nº G026455-B expedida pelo Departamento de Polícia Federal, CPF/ME 
nº 237.079.228-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, Avenida Barão de Tefé, 34, 16º 
andar, Saúde, CEP 20.220-460, para o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos a contar da data de sua efetiva posse no car-
go, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; 8. aprovar a 
eleição do Sr. Riccardo Candoni, italiano, casado, administrador, Passaporte italiano 
nº YA7008417, residente e domiciliado na Cidade de Udine, República Italiana, na Via Abbazia, 
24, CEP 33100, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com 
mandato unifi cado de 3 anos a contar da data de sua efetiva posse no cargo, permanecendo 
no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. Fica consignado que a Compa-
nhia realizou pedido de consulta prévia, junto à SUSEP para a eleição do Sr. Riccardo Can-
doni, nos termos do disposto na Circular 526/16 e na Resolução 330/15, o qual foi deferido 
em ofício expedido em 12.05.2020, referente ao processo eletrônico nº 15414.604761/2020-
01. 9. Os Srs. Ana Karina Bortoni Dias, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Marcio 
Alaôr de Araújo, Andrea Crisanaz e Riccardo Candoni ora eleitos tomam posse em 
seus cargos do Conselho de Administração da Companhia mediante a assinatura de seus res-
pectivos termos de posse lavrados no livro de registro de atas de reunião do Conselho de Ad-
ministração da Companhia em que declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro na-
cional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições 
prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamenta-
ção vigente, em especial na Circular 526/16 e na Resolução 330/15. 10. Tendo em vista as de-
liberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da se-
guinte forma: (i) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, RG 
nº 58.410.293-8 SSP/SP, CPF/ME nº 605.649.701.15, residente e domiciliada São Paulo/SP, com 
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, como Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia; (ii) Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasi-
leiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº MG-117.32642 SSP/MG, CPF/ME 
nº 076.934.666-90, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, como membro do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) Marcio Alaôr de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
nº M-1.168.085 SSP/MG, CPF/ME nº 299.046.336-49, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º 
andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, como mem-
bro do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Andrea Crisanaz, italiano, casado, 
atuário, RNE nº G026455-B Departamento de Polícia Federal, CPF/ME nº 237.079.228-04, resi-
dente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Barão de Tefé, 34, 16º andar, Saúde, 
CEP 20.220-460, como membro do Conselho de Administração da Companhia; e, (v) Riccardo 
Candoni, italiano, casado, administrador, Passaporte italiano nº YA7008417, residente e domici-
liado Udine, República Italiana, na Via Abbazia, 24, CEP 33100, como membro do Conselho de 
Administração da Companhia. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os tra-
balhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por to-
dos os presentes. São Paulo, 2.07.2020. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e 
Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionistas Presentes: BMG Participações em Negó-
cios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Marco Antonio Antunes) e Assicurazioni Gene-
rali S.P.A. (por Andrea Crisanaz). Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jor-
ge Namur Rangel - Secretário. Acionistas: BMG Participações em Negócios Ltda. Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna, Marco Antonio Antunes, Assicurazioni Generali S.P.A., Andrea 
Crisanaz. JUCESP nº 437.239/20-2 em 20.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.07.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 065/2020; Objeto: 
Execução de serviços de paisagismo e jardinagem na Praça Capitão João Pinto Fon-
tão conforme projeto - Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
11/11/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licita-
cao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos 
Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 9hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Merce-
des de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane de Arruda Botelho Simonsen 
Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Mercedes de Arruda Botelho Simon-
sen, Secretária - Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Ata da última 
Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019, arquivada e registrada na JUCESP nº 470.421/19-8 em 03/09/2019, 
e; II. Balanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, pu-
blicado no DOESP e jornal Empresas e Negócios; III. Destinação do Lucro Líquido da Companhia, apurado no 
Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2019, destinando-se 5% á constituição da Reserva legal e o restando 
distribuído, de forma proporcional, aos acionistas da Companhia. IV. Não houve outros assuntos a serem deli-
berados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Presidente; Vanessa de Arruda Bote-
lho Simonsen - Secretária. JUCESP nº 437.866/20-8 em 20/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rowal S.A.
CNPJ(MF) nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

João Drummond (*)

Em outras palavras, é 
como se as empresas 
contratassem cinco 

funcionários, mas apenas 
quatro comparecessem ao 
trabalho. E, quando falamos 
em análises de documenta-
ção esse tempo perdido é 
ainda maior, com o agravante 
da incerteza da qualidade 
das informações. Além disso, 
as plataformas de pesquisas 
disponíveis hoje não fazem 
consulta em tempo real e 
integração de fontes, o que 
pode causar erros, gerando 
entrave nos negócios e pro-
blemas jurídicos. 

Por isso, é importante 
buscar por soluções que 
reúnam em poucos minu-
tos informações referentes 
a documentos como CPF, 
CNPJ e veículos necessários 
para qualquer fechamento 
de negócios como análise de 
crédito, cobrança e outros. 

Atuando com grandes em-
presas pela Crawly, startup 
que ajudei a fundar, vejo de 
perto a necessidade das em-
presas de agilizar processos, 
reduzir tempo de operações 
e claro, reduzir custos. 

A tecnologia tem avan-
çado e se tornado cada vez 
mais acessível, e hoje é 
possível que empresas de 
qualquer tamanho possam 

As empresas têm necessidade de agilizar processos, reduzir 
tempo de operações e claro, reduzir custos.
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A pandemia trouxe novas 
necessidades às organizações. 
Entre elas, a de se adaptar a 
uma situação extraordinária: 
passar pelo desafio de rein-
ventar a oferta de produtos 
e serviços para garantir a 
continuidade do negócio ao 
mesmo tempo em que oferece 
atendimento ininterrupto ao 
cliente. Essa transformação 
acelerada fez com que o con-
sumidor, agora mais do que 
nunca, busque segurança para 
adquirir produtos e soluções. 

Um atendimento perso-
nalizado e adaptado às suas 
necessidades ajuda a criar essa 
confiança. Para as empresas de 
todos os setores, isso significa 
enfrentar o desafio de estar 
sempre conectada e engajada 
com seus clientes e, assim, 
desenvolver fidelidade. Para 
Vanessa Tiba, Country Manager 
da Altitude Software Brasil, 
flexibilidade, agilidade, omni-
canalidade e a combinação de 
atendimento automatizado e 
humano são hoje as principais 
demandas do consumidor para 
interagir com seu provedor. 
Nesse contexto, a Altitude 
oferece cinco dicas para as em-
presas otimizarem seu serviço 
nos novos tempos.
 1) Automação para au-

mentar as interações 
- No início da pandemia, 
o volume médio de li-
gações recebidas pelas 
empresas aumentou em 
até 1.000%, e o tempo de 
espera disparou. Sem dú-
vida, o sucesso na gestão 
é baseado na inteligência 
agregada ao software. A 
união de soluções VPN 
(rede privada virtual), 

Um atendimento personalizado e adaptado às suas necessidades 
ajuda a criar essa confiança.
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As empresas que 
aderiram aos acordos 
de redução salarial e 
suspensão de contrato de 
trabalho até dezembro 
oferecidos pelo Governo 
por conta da pandemia 
estão em dúvida quanto 
ao valor a ser pago a 
titulo de 13º salário

A legislação que per-
mitiu e prorrogou os 
acordos não define 

como esses aditivos con-
tratuais afetam o cálculo 
de benefícios trabalhistas 
como o 13º salário e as férias, 
e o governo também não se 
posicionou a respeito após a 
publicação da lei. Em virtu-
de dessa omissão, surgiram 
interpretações divergentes 
em relação ao tema.

Empresários do setor 
de serviços, que corres-
pondem à maior parte dos 
18,6 milhões de acordos já 
registrados pelo governo, 
defendem a proporciona-
lidade no pagamento pelo 
tempo trabalhado e salário 
recebido ao longo do ano. 
Nesta proposta, se o fun-
cionário ficou oito meses 
com o contrato suspenso, 
deverá receber o 13º pro-
porcional aos quatro meses 
trabalhados. Apesar dessa 
opinião ser compartilhada 
por muitos especialistas, 
eles alertam que a questão 
pode acabar sendo judicia-
lizada.

Responsável pelo Pro-
grama Emergencial de 
Manutenção do Emprego 
e da Renda, a Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia confirmou que 
a questão ainda está em 
aberto. “A Seprt-ME segue 
em contato com a Procu-
radoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) para que 
haja uma orientação unifor-
me sobre o tema”, informou.

A pasta explicou que “a 
Lei nº 14.020/2020, que 
instituiu o BEm, não al-

terou a forma de cálculo 
de qualquer verba traba-
lhista prevista na legisla-
ção ordinária”. Ou seja, 
definiu o pagamento Be-
nefício Emergencial de 
Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm) como 
uma compensação aos 
trabalhadores que tive-
ram o salário reduzido 
na pandemia, mas não 
abrange pagamentos 
como o do 13º salário.

Dada à crise instaurada 
por conta da pandemia, há 
a preocupação por parte 
dos empresários da falta de 
recursos para pagamento de 
todas as verbas trabalhistas, 
por isso já existe uma arti-
culação para solicitar ajuda 
do governo para pagamento 
do beneficio.

A ideia é que o Executivo 
cubra uma parte do 13º 
salário dos funcionários 
que estiverem no progra-
ma BEm em dezembro, da 
mesma maneira como vem 
fazendo com os salários, 
caso ainda haja orçamento 
do programa de preservação 
do emprego até lá. O BEm 
recebeu orçamento de R$ 
51,2 bilhões, dos quais R$ 
25,6 bilhões foram  efetiva-
mente usados, até o início 
deste mês, como comple-
mento salarial aos trabalha-
dores que tiveram o salário 
reduzido na pandemia.

O pedido ganhou força, 
após a publicação do decreto 
que permite que os acordos 
sejam renovados por mais 
dois meses, até o fim do ano. 
Com isso, os trabalhadores 
poderão ficar até oito meses 
afastados do trabalho ou com 
a jornada reduzida.

Estamos acompanhando o 
desenrolar dessa questão e 
assim que houver um posi-
cionamento final a respeito, 
informaremos.

Eduardo Moisés

Redução de salário: como 
fazer pagamento do 
13º dos funcionários 

neste ano

A automação de dados ajuda na 
redução de custos e otimiza operações
Uma pesquisa desenvolvida pela McKinsey apontou que funcionários perdem cerca de 9,3 horas por 
semana, em média, pesquisando e coletando informações

ser mais ágeis nas entregas. 
E tomar decisões de forma 
ágil, em um cenário incerto, 
pode trazer riscos à susten-
tabilidade dos negócios no 
futuro. No entanto, além da 
pandemia, um outro ponto 
de atenção das empresas ,foi 
a necessidade de adequação 
à lei geral de proteção dos 
dados (LGPD). Fazendo a 
busca de dados de forma 
responsável é possível se 
prevenir de eventuais irregu-
laridades que possam afetar 
o desempenho, os valores e a 
reputação das empresas no 
mercado, além de otimizar o 
trabalho de análise de dados 
e respaldar a empresa de 
riscos e perdas. 

O avanço tecnológico e as 
transformações digitais são 
essenciais para as empresas 
que desejam reduzir custos 
e eliminar processos repeti-
tivos e monótonos do dia a 
dia, aproveitando melhor o 
tempo e habilidades de seus 
colaboradores em outras 
atividades, mais cognitivas e 
complexas. O uso da inteli-
gência artificial e do Robotic 
Process Automation pode 
auxiliar companhias de qual-
quer segmento empresarial, 
sendo pequenas, médias ou 
grandes empresas. 

(*) - CEO da Startup Crawly 
(www.crawly.com.br).

implementar a automação 
de processos de dados sem 
impacto no seu orçamento, 
conseguindo resultados 
bastante significativos. Essa 
é uma demanda constante 
em todas as empresas que 
buscam ganho de escala em 
sua operação. E foi ouvindo 
o mercado que criamos uma 
solução que realiza de forma 
automática a busca e organi-
zação de informações sobre 
CPFs, CNPJs e veículos, 
reduzindo o tempo gasto 
em backoffice, os erros de 
planejamento, mídia nega-
tiva, sanções e multas, com 
o objetivo ajudar na redução 
de custos e tempo de opera-
ção de grandes empresas. 

O Plexi (www.plexi.com.
br) é uma plataforma de 

automação de consultas 
públicas e tem como objeti-
vo atuar como um destrave 
de backoffice fazendo com 
que corporações otimizem 
tempo e reduzam de forma 
significativa seus gastos. 
Além disso, com informa-
ções atualizadas em tempo 
real diretamente das fontes 
oficiais, evita que processos 
precisem ser refeitos, por 
alguma documentação de-
satualizada que não foi vista 
lá atrás. 

Se essa necessidade já 
vinha sendo observada, 
a chegada da pandemia 
provocada pela Covid-19 
agilizou essa busca, pois 
muitas empresas tiveram 
sua capacidade operacional 
reduzida e ainda precisaram 

Cinco tendências para atendimento ao 
cliente, durante e depois da pandemia

VDI (desktop virtual 
ou instâncias de nuvem 
para atendimento re-
moto) e ferramentas de 
automação baseadas em 
inteligência artificial, são 
essenciais para respon-
der ao aumento expo-
nencial nas interações e 
garantir a continuidade 
dos negócios.

 2) Acessibilidade e hu-
manização - Os canais 
de vídeo tornaram-se 
essenciais para humanizar 
a interação, estabelecer 
empatia e facilitar a comu-
nicação com pessoas com 
deficiências sensoriais, 
como a surdez. Sem ter 
de investir em extensos 
recursos de desenvolvi-
mento e infraestrutura 
dedicada, as empresas 
podem usar APIs e SDKs 
de fornecedores como Al-
titude Software e Interac-
tive Powers para adicionar 
serviços de chat de vídeo 
a navegadores da web ou 
aplicativos móveis (iOS e 
Android).

 3) Combinação de vários 
canais - O segredo é 
criar canais de contato 
próximos com os con-
sumidores em qualquer 
hora e lugar, e por meio 
de múltiplos canais — 
ligações, voz, web, vídeo, 
e-mail, chat, SMS —, ofe-
recendo uma verdadeira 
experiência omnicanal. 
Os canais devem estar 
sincronizados, geren-
ciando assim várias con-
versas simultaneamente 
para otimizar processos 
sem aumentar o número 
de agentes.

 4) Comunicação assín-
crona - Os clientes não 
querem apenas escolher 
o canal, mas também os 
“tempos”. A comunica-
ção assíncrona — conta-
tos pausados, estendidos 
no tempo e retomados a 
qualquer momento — 
passa da esfera pessoal 
para a comercial. A tec-
nologia do contact center 
deve ser capaz de preser-
var os dados de interação 

para fornecer o contexto 
e as informações neces-
sárias ao funcionário que 
gerencia a conversa com 
o cliente, independen-
temente do canal ou do 
tempo decorrido.

 5) Do “centro de engaja-
mento” para o contact 
center responsivo - O 
setor de atendimento 
ao cliente mudou e as 
companhias passaram a 
contar com atendimento 
mais proativo e focado 
no cliente. A abordagem 
inovadora prioriza os 
problemas do cliente e 
oferece várias opções 
de contato omnicanal 
e um serviço 24/7 que 
identifica rapidamente 
o último contato com 
um agente e traz a con-
veniência de se conectar 
com ele para estabelecer 
relações mais pessoais. 

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

3043-4171

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 28 de outubro de 20206

Andrea Iorio (*)

Nesse cenário, é imprescindível o papel de uma figura de 
liderança que saiba arquitetar a convergência entre a 
beleza de um coração presencial com a precisão de uma 

cabeça digital. O especialista em Liderança e Transformação 
Digital, Andrea Iorio, analisa cinco exemplos de grandes marcas 
que tiveram sacadas criativas e inspiradoras, adaptando a rotina 
de suas equipes de forma ágil e alcançando resultados positivos. 

1Adobe - Se tem um grande exemplo que demonstrou 
coragem absurda ao fazer mudanças, foi Shantanu Narayen, 
CEO da Adobe. Diante do crescimento dos modelos de licença 
de software por assinatura, ele viu o próprio negócio de licença 
perpétua ameaçado.Em vez de se apegar ao status quo, ou até 
de acreditar que só o nome da empresa seria o suficiente para 
mantê-la, Narayen reagiu mudando o modelo do Creative Cloud, 
com licenças perpétuas de U$ 2.500, para assinaturas a partir 
de 50 dólares por mês. 

Como consequência, o CEO precisou abrir mão de 70% dos 
lucros em 2013 e 2014 - e ganhou, dos analistas de Wall Street, 
o título de "louco". Acontece que, em 2019, a Adobe se viu mais 
que triplicando os lucros de 2012, com ações na bolsa de valores 
alcançando mais de 650% de valorização neste mesmo período. 

2Magazine Luiza - Percebendo o constante movimento 
consumista dentro do ambiente digital, em 2011 a empresa criou 

Em tempos onde crise e muitas incertezas pairam pelo ar, mudanças aconteceram de forma imediata e com as empresas não foi diferente. O 
mercado não teve tempo para desacelerar ou parar, e mesmo com o "carro andando", as grandes marcas tiveram que se remodelar, 

se adequando assim ao novo mundo pós pandemia. 

ALcANçArAM resuLtAdos positivos

Pixabay

Utilizar a transformação digital para gerar proximidade é um 
dos trunfos das empresas que sabem como abraçá-la. Para o 
Magazine Luiza, o investimento em inovação se paga: de acordo 
com os números divulgados pela empresa, a valorização de suas 
ações na bolsa saltou para incríveis 4500% de 2016 a 2019. 

3domino’s pizza - À beira da falência e com um produto 
considerado "horrível" pelo cliente final, a empresa corajosamen-
te implementou uma nova cultura de empresa com o nome de 
"Unafraid to fail", ou "sem medo de falhar", em tradução literal. A 
iniciativa, bancada pelo CEO Patrick Doyle em 2010, foi a grande 
responsável pela transformação digital subsequente, capaz de 
salvar a Domino’s. 

Uma das principais ações da nova cultura foi o lançamento de 
um vídeo publicitário onde a pizzaria criticava o próprio pro-
duto, e o Doyle mesmo admitia seus próprios erros, com uma 
boa dose de vulnerabilidade. Tinha tudo para ser um tiro no pé, 
mas o resultado foi outro. O vídeo deu o pontapé inicial para a 
atualização de quase todo o cardápio da Domino’s, contando com 
a opinião do cliente como forma ativa de promover mudanças. 

Além disso, a experiência focada no consumidor resultou em 
mais de dez formas digitais diferentes de pedir pizza, inclusive 
por emoji, e as soluções integradas a partir dessa publicidade 
foram o suficiente para aumentar em mais de 3000% o valor das 
ações da empresa na Bolsa de Valores americana entre 2010 e 
2018. Esse crescimento foi maior do que o da Amazon, Google 
e Apple no mesmo período, por exemplo. 

4Mrv - Em 1994, foi fundada a instituição financeira 
Intermedium, braço da pequena construtora MRV. O objetivo 
era ofertar financiamento imobiliário e fomentar o mercado a 
partir dos imóveis da construtora. Em 2007, 13 anos depois, a 
MRV deixou de controlar a Intermedium para lançar seu IPO na 
Bolsa de Valores. 

Assim, a família Menin, gestora da empresa, passou a controlar o 
banco Intermedium de forma independente da empresa principal. 

Hoje, o Intermedium é conhecido como Banco Inter, institui-
ção financeira com mais de três milhões de correntistas, que se 
diferencia dos bancos tradicionais por ser 100% digital e sem 
taxas de administração. 

5New York times - Com o mundo em franca transformação 
digital, o jornal passou a enfrentar queda brusca em receitas de 
anúncios para seu impresso. Entendendo que precisavam reinventar 
o próprio modelo de negócios, os executivos do NYT tomaram a ou-
sada decisão de lançar o modelo de assinatura digital, ainda em 2011. 
Historicamente, os leitores de jornal gostam da versão física, uma vez 
que o folhear do papel faz parte da experiência do leitor tradicional. 

Por conta disso, os números de assinatura digital só cresceram 
a partir de 2017, seis anos depois, quando o Times atingiu a mar-
ca de 157 mil novos assinantes. Mas, como a paciência é a mãe 
de todas as virtudes. No fim de 2017, as receitas de assinaturas 
digitais do jornal superaram a marca de um bilhão de dólares. 
Hoje, o modelo de negócios do New York Times representa 60% 
da receita total da empresa. 

(*) - Escritor e palestrante, é graduado em Economia pela Universidade 
Bocconi, em Milão com Mestrado em Relações Internacionais 

pela Universidade Johns Hopkins, em Washington.
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eMpresAs que pAssArAM por trANsforMAções 
digitAis ALAvANcArAM suAs MArcAs

o LuizaLabs, com o objetivo de promover a inovação tecnológica 
em produtos, serviços e experiência do cliente do Magazine. Do 
laboratório saíram diversas iniciativas interessantes, das quais 
duas merecem destaque: o marketplace do Magazine Luiza e a 
Lu, inteligência artificial da empresa que é a grande responsável 
por estreitar laços com o cliente final. 

O marketplace do Magazine Luiza vai além de ser uma loja 
virtual da rede: é um e-commerce onde outras empresas menores 
também podem vender seus produtos a partir da operação básica 
do Magazine. A Lu, personificação da inteligência artificial do 
Magazine Luiza, tem como objetivo conversar diretamente com 
os consumidores, tirar dúvidas, conceder descontos e promoções 
e estreitar o relacionamento entre as pontas. 
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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:

GUILHERME LUIS DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um (22/12/1991), residente e domiciliado Ave-
nida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 3719, casa 02, Vila Antonieta, 1º 
Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de João Luis Barbosa da 
Silva e de Roseli dos Santos da Silva. BEATRIZ AMARO DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão assistente de auditório, nascida em Guaianases, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (05/12/1998), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1782, apartamento 12-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Go-
mes de Oliveira e de Adriana Amaro dos Santos. Cópia Enviada pelo Oficial De Registro 
Civil Das Pessoas Naturais Do 1º Subdistrito De Guarulhos, Neste Estado.

ALEX ROCIO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/122.FLS.136-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e cinco (24/03/1995), residente 
e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa Chamel, 37, casa 01, Colônia, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Francisco Luiz de Sousa e de Nubia do Rocio Chaves. MARIA 
GEYSE SILVA NUNES DA CRUZ, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Custódia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/258.FLS.222V-LIBERDADE/SP), Custódia, 
PE no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e oito (07/04/1998), residente e 
domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa Chamel, 37, casa 01, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Givaldo Nunes da Cruz e de Maria Giselda da Silva.

DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nas-
cido em Olinda, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/066.FLS.196-OLINDA/PE), Olinda, 
PE no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e três (08/10/1993), residente 
e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 560, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Francisco da Silva e de Angela Maria 
de Oliveira. SUELEN GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Olinda, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/123.FLS.140-1º OFÍCIO DE OLINDA/PE), 
Olinda, PE no dia dezesseis de outubro de dois mil e um (16/10/2001), residente e do-
miciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 560, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gomes da Silva e de Natália da Silva.

ALEXSANDRO LEMOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador de tele-
marketing, nascido em Campinas, neste Estado (CN:LV.A/372.FLS.249-2º SUBDISTRI-
TO DE CAMPINAS/SP), Campinas, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (14/10/1994), residente e domiciliado Rua Marcus Vinícius Fernandes, 
171, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Aparecido de Souza e de 
Maria das Graças Lemos Fonseca de Souza. GABRIELLE SANTOS POSSAR, estado 
civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Taubaté, neste Estado (CN:LV.A/93.
FLS.182-2º SUBDISTRITO DE TAUBATÉ/SP), Taubaté, SP no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e noventa e um (01/05/1991), residente e domiciliada Rua Marcus 
Vinícius Fernandes, 171, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luis 
Possar e de Rita de Cassia dos Santos Possar.

GILENO FERREIRA FONSECA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido 
em Igaci, Estado de Alagoas (CN:LV.A/06.FLS.165V-IGACI/AL), Igaci, AL no dia três 
de março de mil novecentos e setenta e nove (03/03/1979), residente e domiciliado 
Travessa dos Bandeirantes, 145, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira Fonseca e de Irene Ferreira Fonseca. 
MARIA AUXILIADORA VIEIRA DE MELO, estado civil solteira, profissão doméstica, 
nascida em Missão Velha, Estado do Ceará (CN:LV.A/121.FLS.186-JUAZEIRO DO 
NORTE/CE), Missão Velha, CE no dia quinze de março de mil novecentos e setenta 
e oito (15/03/1978), residente e domiciliada Travessa dos Bandeirantes, 145, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Xavier de Melo e de Maria Nazaré Vieira de Melo.

MATHEUS DE ALENCAR CHAVES, estado civil solteiro, profissão operador de corte a 
laser C, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 360.FLS.286V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (10/12/1999), 
residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 707, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Célio Chaves e de Maria Helena Esméria de 
Alencar Chaves. JULIA LOURENÇO ROCHA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-248.FLS.296-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (13/12/1999), residente 
e domiciliada Rua Caetano Lama, 93, apartamento 12-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Roberto da Rocha e de Sonia 
Lourenço Rocha.

LUIZ FERNANDO MACHADO SOARES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cré-
dito, nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/316.FLS.045-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/10/1987), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 704, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar dos Ramos Soares e de So-
lange Machado Soares. DAIANE CRISTINA DE MOURA, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em Nova Canaã do Norte, Estado do Mato Grosso (CN:LV.A/003.
FLS.142V-NOVA CANAÃ DO NORTE/MT), Nova Canaã do Norte, MT no dia três de 
março de mil novecentos e noventa (03/03/1990), residente e domiciliada Rua Sestílio 
Melani, 599, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria Rita de Moura.

WELLINGTON MAURICIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cortador, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/109.FLS.126V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (16/11/1988), residente e domiciliado 
Rua Paravisco, 662, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Raimundo Nonato da Silva e de Maria Auxiliadora do Nascimento. FERNANDA APA-
RECIDA SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/98.FLS.27 VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa (04/01/1990), residente e domiciliada 
Rua Paravisco, 662, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Pedro Roberto de Siqueira Filho e de Cleuza Aparecida Marcondes Baldini.

FERNANDO CESAR DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Monte Azul Paulista, neste Estado, Monte Azul Paulista, SP no dia vinte e nove de 
setembro de mil novecentos e oitenta e oito (29/09/1988), residente e domiciliado Rua 
18 de Abril, 822, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Fernandes da Cruz e de Maria das Graças Fernandes da Cruz. ADRIELE 
SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em Itagi, Es-
tado da Bahia, Itagi, BA no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (31/12/1987), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 822, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosenildo Ribeiro Silva e de Valdeci 
Santos Silva.

WESLEY DAMASCENO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/579.FLS.213-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dois de julho de dois mil e um (02/07/2001), residente e domiciliado Rua 
Cinco, 250, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Gelenilson Santos de Sousa e de Priscila Sousa Damasceno. FERNANDA CARDEAL 
SENCIEL, estado civil solteira, profissão auxiliar geral, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV.A/258.FLS.236-PENHA DE FRANÇA/SP), Santo André, SP no dia quin-
ze de março de dois mil (15/03/2000), residente e domiciliada Rua Airton Senna, 36, 
casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Mauri dos Santos Senciel e de Sheila Cardeal.

DIOGO GOMES RAMÃO, estado civil solteiro, profissão operador de SAC, nascido em 
no Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.317 LAPA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (31/10/1986), residente e 
domiciliado Rua Pedro Paulo, 68, Vila Bonilha, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Romualdo de Barros Ramão e de Sandra Maria Gomes Ramão. CHRISTIANE GOMES, 
estado civil divorciada, profissão professora, nascida em em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e dois (10/04/1972), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 03, apartamento 145, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Gomes e de Vilma Monteiro.

EDUARDO CARDOSO RAMOS, estado civil solteiro, profissão agente operacional, 
nascido em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/113.FLS.203-3º OFÍCIO DE BELÉM/PA), 
Belém, PA no dia vinte e três de maio de mil novecentos e sessenta e três (23/05/1963), 
residente e domiciliado Rua Severino Arboleya Imbernon, 267, casa 02, Jardim Aurora, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Soares da Silva Ramos e de Lindaura 
Cardoso Ramos. ANGELA APARECIDA SANTOS, estado civil solteira, profissão faxi-
neira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/055.FLS.156-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de outubro de mil novecentos e setenta e um (15/10/1971), residente e do-
miciliada Rua Severino Arboleya Imbernon, 267, casa 02, Jardim Aurora, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Barnabé Apóstolo dos Santos e de Maria Conceição Santos.

ALICE DA SILVA GUIMARÃES, estado civil solteira, profissão atendente de loja, nas-
cida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.081-2º OFÍCIO DE JACOBINA/
BA), Jacobina, BA no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/01/1994), residente e domiciliada Rua 23 de Novembro, 21, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Messias Pereira Guimarães e de Miriam Clara da 
Silva Guimarães. CAMILA MELISSA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são tosadora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/222.FLS.248V ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e cinco (02/04/1995), residente e 
domiciliada Rua 23 de Novembro, 21, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Celso da Silva Oliveira e de Ivonete Soares dos Santos Oliveira.

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Simões, Estado do Piauí (CN:LV.A/48.FLS.212-2º OFÍCIO DE PAULIS-
TANA/PI), Simões, PI no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(01/01/1992), residente e domiciliado Rua Chamel, travessa da Rua Guichi Shigueta, 
14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisca dos Santos Silva. LINE 
MÁRCIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nasci-
da em Candiba, Estado da Bahia (CN:LV.A/27.FLS.215 CANDIBA/BA), Candiba, BA no 
dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e três (24/03/1993), residente 
e domiciliada Rua Chamel, travessa da Rua Guichi Shigueta, 14, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adelino Neri dos Santos e de Valmira da Silva Marques.

GUILHERME ROBERTO VIEIRA, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido no 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.229V-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (20/02/1991), residen-
te e domiciliado Alameda Barão de Piracicaba, 210, bloco 04, apartamento 107, Campos 
Elíseos, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Surama Aparecida Vieira. BRUNA VERARDI 
DE SOUSA MOREIRA, estado civil solteira, profissão engenheira, nascida no Subdistrito 
Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.235V-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e dois (29/03/1992), residente 
e domiciliada Rua Morubixaba, 712, apartamento 93-E, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Julio Cesar Verardi Moreira e de Sueli Clementino de Sousa Moreira.

LUCKAS COLARES TOMAZ, estado civil solteiro, profissão técnico eletricista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/310.FLS.059V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e noventa e oito (25/05/1998), residente e domiciliado 
Rua Gabriel Garcia, 374, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton 
Tomaz da Silva e de Maria Gardenia Oliveira Colares da Silva. LARA APARECIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/353.
FLS.107V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecen-
tos e noventa e nove (01/09/1999), residente e domiciliada Rua Gabriel Garcia, 374, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cicero da Silva e de Rosana 
da Silva.

MARCOS DANILO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ladrilheiro, nas-
cido em Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/20.FLS.11-DELMIRO GOUVEIA/
AL), Paulo Afonso, BA no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/11/1994), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 1073, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio dos Santos e de Valdete 
Maria Bizerra dos Santos. TALITA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/374.FLS.200-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de maio de dois mil (14/05/2000), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 
1073, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Paulo da Silva e de Alaide Alves da Silva.

CARLOS ALBERTO DE MATOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão consultor, 
nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.024V-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (13/08/1989), 
residente e domiciliado Rua Dalmo Cavallari, 277, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Matos e de Graciete Oliveira Silva de Matos. CA-
ROLINY OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de vendas, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/616.FLS.047V-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (27/02/1995), residente e domiciliada Rua Quixada, 99, Parque Uirapu-
ru, Guarulhos, neste Estado, SP, filha de José Carlos da Silva e de Clarice Rodrigues 
de Oliveira.

JONAS OLIVEIRA LOPES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/97.FLS.01V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e três (01/06/1993), residente e do-
miciliado Rua Erva Galega, 284, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sigilberto de Melo Lopes e de Maria de Lourdes Leonidia Lopes. SIMONE OLI-
VEIRA BERTHAULT, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/303.182 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (12/01/1997), residente e domiciliada 
Rua Erva Galega, 284, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Rogério Berthault e de Maria Dantas de Oliveira.

MIGUEL ANDRES CHI ACEVEDO, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nasci-
do em Lima - Peru, no dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(22/03/1982), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 02, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Miguel Sebastian Chi Paredes e de Sonia Maria Aceve-
do de Chi. GABRIELA MARIA RODRIGUEZ NONATO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Lima - Peru, no dia quinze de dezembro de mil novecentos e 
noventa (15/12/1990), residente e domiciliada Rua Noite Verde, 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juan Ivan Rodriguez Terzano e de Maria Aurora 
Nonato Sandoval.

ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de má-
quinas, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.040V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (28/11/1989), residente e domiciliado Avenida Caititu, 1046, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Oliveira dos Santos e 
de Maria Divina dos Santos. MAYARA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/322.FLS.098-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noven-
ta e dois (19/03/1992), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1046, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcia Gercina de Lima.

GELSON SILVINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão marceneiro, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e sessenta e sete 
(11/07/1967), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 444, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josino Silvino da Silva e de Julia Matilde da Silva. JU-
LIANA LOTUFE SCREPANTE, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/120.FLS.181-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e um (27/11/1981), resi-
dente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 444, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Augusto Screpante e de Sandra Rosa Lotufe.

CARLOS ALBERTO EVANGELISTA SOUZA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
oficial de manutenção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/62.FLS.250-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e dois (21/07/1982), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 144, bloco A, apartamento 11, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Evangelista 
Souza e de Aparecida Inácia Souza. FABIANA APARECIDA SILVA, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/12.FLS.75 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e setenta e 
oito (15/03/1978), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 144, bloco A, apartamento 
11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo 
Ramos Silva e de Dolores Aparecida da Silva.

ALBERT OSAYANDE ONAGHISE, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Benin, Edo - Nigéria, Benin, Edo - Nigéria no dia vinte e sete de maio de mil nove-
centos e oitenta e sete (27/05/1987), residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, 625, 
bloco 06, apartamento 103, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osarogie Onaghise 
e de Aigbovosa Onaghise. ADESUWA OMOSEFE, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em Ekpoma, Edo - Nigéria, Ekpoma, Edo - Nigéria no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e um (19/12/1981), residente e domiciliada Rua 
Lagoa da Barra, 625, bloco 06, apartamento 103, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Omosefe Festus e de Bose Osarienkhoue.

ADENILTON PEREIRA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/058.FLS.115-BOM JESUS DA 
LAPA/BA), Bom Jesus da Lapa, BA no dia dez de março de mil novecentos e sessenta 
e seis (10/03/1966), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1726, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Pereira Evange-
lista e de Corina Rosa Pereira. MARIA DE FÁTIMA CARVALHO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Glória de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul 
(CN:LV.A/004.FLS.078-LAGOA BONITA-DEODÁPOLIS/MS), Glória de Dourados, MS 
no dia sete de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (07/09/1965), residente 
e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1726, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Osório de Carvalho e de Antonia Maria da 
Conceição.

GUILHERME DE MORAIS BOMFIN, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.167V BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (04/02/1991), re-
sidente e domiciliado Rua Cachineses, 144, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luis Henrique Ribeiro Bomfin e de Rosemeire de Morais Bomfin. RE-
NATA CRISTINA DE ANDRADE SANTOS, estado civil solteira, profissão escriturária, 
nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/465.FLS.33V-4º OFÍCIO 
DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia onze de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco (11/04/1995), residente e domiciliada Rua Cachineses, 144, casa 03, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tércio Corrêa dos Santos e de 
Patrícia de Andrade Santos.

TIAGO MARTINS, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido no Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.156-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e nove (16/04/1989), residente 
e domiciliado Rua Martinho de Brito, 29, casa A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vilma Luzia Martins. RUTE DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.177V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (05/02/1989), residente e domiciliada Avenida Inajá-Guaçu, 1128, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Souza e de Hilda Ladeia da Luz.

MARCELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de empilhadeira, nas-
cido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/55.FLS.174-SÃO CAETANO DO 
SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (12/08/1984), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 590, bloco 
B, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Luiz dos Santos e de Jandira Rabeca dos Santos. SANDRA GOMES MA-
CHADO, estado civil solteira, profissão auxiliar de controle de qualidade, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/03.FLS.189 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de maio de mil 
novecentos e setenta e seis (02/05/1976), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah 
Maluf, 590, bloco B, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Gomes Machado Neto e de Irani Santos Costa Machado.

JOÃO BATISTA DE LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/169.FLS.22 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de abril de mil novecentos e oitenta e oito (30/04/1988), residente e domiciliado 
Rua Duarte Coelho Pereira, 55, A, Jardim Mônica, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
João Batista de Lima e de Maria do Socorro Nunes Ferraz. SIRLEY DE JESUS LEAL 
SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Cerqueira 
Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/346.FLS.145-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (13/01/1992), residente e 
domiciliada Rua Sílvio Barbini, 488, bloco A, apartamento 33, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Urbano Emidio dos Santos e de Maria 
do Carmo de Jesus Leal Santos.

CARLOS EDUARDO MUNIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente de aten-
dimento, nascido em Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.115-3º DIS-
TRITO DE IBIRANGA/PE), Timbaúba, PE no dia treze de março de mil novecentos e 
oitenta e dois (13/03/1982), residente e domiciliado Rua Rock Estrela, 96, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Muniz de 
Souza e de Maria do Socorro Silva de Souza. JOICE APARECIDA DE SOUZA, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/025.
FLS.294V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil nove-
centos e oitenta e quatro (21/07/1984), residente e domiciliada Rua Rock Estrela, 96, 
Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos 
de Souza e de Vera Lucia de Oliveira de Souza.

WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.038-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e seis (19/04/1986), 
residente e domiciliado Rua dos Secadouros, 37, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edgar Geraldo da Silva e de Maria Aparecida da Silva. ANA LÚCIA 
COSMO DA SILVA, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em São Lourenço 
da Mata, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/107.FLS.230V-1º DISTRITO DE SÃO LOU-
RENÇO DA MATA/PE), São Lourenço da Mata, PE no dia dois de outubro de mil nove-
centos e oitenta e um (02/10/1981), residente e domiciliada Rua dos Secadouros, 37, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Cosmo da Silva e de 
Maria do Carmo da Conceição.

ERIC EDUARDO SVISSERO DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão polidor de me-
tais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/414.FLS.158 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de junho de dois mil e dois (12/06/2002), residente e domiciliado Avenida André Ca-
valcanti, 58, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Silva de Freitas e 
de Viviane Svissero Neves. STELA FIGUEIREDO DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são assistente de loja, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/403.FLS.174V ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e um (24/10/2001), 
residente e domiciliada Praça Jandaira, 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Henrique da Silva e de Luisa Mary Figueiredo.

AUGUSTO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nasci-
do em Campinas, neste Estado (CN:LV.A/103.FLS.100 SUMARÉ/SP), Campinas, SP no dia 
seis de outubro de mil novecentos e noventa e nove (06/10/1999), residente e domiciliado 
Rua Rio Imburana, 102, bloco A, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Arivaldo Dantas da Silva e de Maria das Graças Souza da Silva. FERNANDA CRISTINE 
MARQUES FERNANDES, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.177V-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (26/04/1985), 
residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 102, bloco A, apartamento 32, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Miguel Onorato Fernandes e de Maria Marques de Oliveira Fernandes.

ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido no 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/187.FLS.098V-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (07/01/1981), 
residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, A, bloco 01, apartamento 302, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Ferreira de Souza e de Cleusa Regina Teixeira 
de Souza. LILIAN AGUIAR NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/043.FLS.189 CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (02/10/1986), residente e do-
miciliada Rua Morubixaba, 198, A, bloco 01, apartamento 302, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Angelino Monteiro do Nascimento e de Marcolina Francisca Aguiar.

MAURÍCIO CARVALHO DE GODOY, estado civil solteiro, profissão professor de educa-
ção física, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 104,FLS.193V-VILA BRASILÂNDIA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/10/1994), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, aparta-
mento 173, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Vieira de Godoy e de Leila Carva-
lho de Godoy. THAYS DE FARIAS PINTO, estado civil solteira, profissão técnico especiali-
zado I-educação física, nascida neste Distrito (CN:LV-A 209,FLS.196V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (28/08/1994), 
residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, apartamento 173, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Pinto e de Maria Telma Fernandes de Farias Pinto.

ROBSON ALVES BATISTA, estado civil solteiro, profissão segurança/autônomo, nascido 
no Subdistrito Vila Madalena, nesta Capital (CN:LV-A-31,FLS.026-VILA MADALENA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e nove (09/11/1979), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2305, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Arlevi Batista e de Ivonete Alves Batista. CINTHIA MARCILIO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV-A-113,FLS.93V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e nove (30/04/1989), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2305, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Valdemar da Silva e de Maria Jose Marcilio da Silva.

SANDRO TAVARES DE LYRA, estado civil divorciado, profissão cobrador, nascido neste 
Distrito (CC:LV.B/274.FLS.046-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho 
de mil novecentos e setenta e quatro (16/06/1974), residente e domiciliado Rua Chubei 
Takagashi, 04, bloco 05-B, apartamento 23-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marlito Tavares de Lyra e de Jardilina de Souza. NATALIA CRISTINA MARQUES, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Rio Formoso, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/057.FLS.203-1º DISTRITO DE RIBEIRÃO/PE), Rio Formoso, PE no dia vinte e 
um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (21/02/1986), residente e domiciliada Rua 
Chubei Takagashi, 04, bloco 05-B, apartamento 23-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edgard Antonio Vasconcelos Marques e de Maria Betânia da Silva.

LUIS BRUNO SILVA MORALES, estado civil solteiro, profissão operador de telemarketing, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/284.FLS.152V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de junho de mil novecentos e noventa e sete (09/06/1997), residente e domiciliado Avenida 
Ernesto Souza Cruz, 532, casa 06, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Luis Morales Segovia e de Delaide Souza Silva. BEATRIZ 
DOS ANJOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito 
Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/168.FLS.130V IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de março de mil novecentos e noventa e três (05/03/1993), residente e domiciliada Avenida 
Ernesto Souza Cruz, 532, casa 06, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Antonio do Nascimento e de Sueli Costa dos Anjos.

ANDRÉ OLETO, estado civil divorciado, profissão supervisor de logística, nascido no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (28/12/1984), residente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 
104, bloco B, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Antonio Oleto e de Laurecy de Fátima Oleto. PAMELA CRIS-
TINA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (11/12/1994), residente e domiciliada Rua Juiz do Mato, 104, bloco 
B, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Severino Diniz da Silva e de Ezilda Aparecida Noel.

WILLIAM PEREIRA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.288 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e nove (27/05/1989), 
residente e domiciliado Rua Serrana, 723, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Luseni Pereira de Farias. MARIANA SENEDINO SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão assistente de estilo, nascida no Subdistrito Consolação, nesta Capital 
(CN:LV.A/080.FLS.098-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (03/05/1992), residente e domiciliada Avenida Godofredo 
Mello Vianna, 171, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marival-
do Barbosa Santos e de Janete Cruz Senedino.

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

SILVIO CESAR LOTÉRIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/052.FLS.027-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e setenta e três (21/06/1973), residente e domiciliado Rua Lembran-
ças do Futuro, 18, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Luzia Lotério. SHEILA LAURENTINO BEZERRA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/014.FLS.151-SÃO 
CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte de maio de mil novecen-
tos e setenta e oito (20/05/1978), residente e domiciliada Rua Lembranças do Futuro, 
18, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Targino Bezerra e de Miriam Julia Laurentino Bezerra.

RAFAEL SONCINE RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão analista e desenvol-
vedor de sistemas, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.
123V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa 
e três (06/04/1993), residente e domiciliado Rua Estrelamim, 82, Jardim das Camélias, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Ivan Rodrigues e de Roselene Son-
cine Rodrigues. JOELMA NUNES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
escritório, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/335.FLS.052-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (27/01/1993), residente e domiciliada Rua Rodolpho Barbosa de Cas-
tro, 183, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Heraldo do Rego Ribeiro 
e de Maria Joana Nunes Ribeiro.

GABRIEL GOMES COELHO, estado civil solteiro, profissão analista de controladoria, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/293.FLS.177V ITAQUERA/SP), Suzano, SP 
no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e sete (07/11/1997), residente e 
domiciliado Rua Álvaro Távora, 91, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Demerval David Coelho e de Cristiane Martins Gomes 
David Coelho. MARIA DAYANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão enfer-
meira, nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/86.FLS.252-1º DISTRITO DE 
ARAPIRACA/AL), Arapiraca, AL no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa 
e sete (16/05/1997), residente e domiciliada Rua Triunvirato, 82, casa J, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes da Silva e de Marlúcia Santos da Silva.

FABIO VANDERLEI PEREIRA, estado civil divorciado, profissão conferente, nascido 
em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS no dia seis 
de maio de mil novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), residente e domiciliado Rua 
Novo Acon, 45, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Mauro Vanderlei Pereira e de Deolinda Soares Campos. KAROLYNE LETICIA DA 
SILVA PLINDES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ermelino Matarazzo, 
nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.09 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e sete (26/04/1997), residente e 
domiciliada Rua Novo Acon, 45, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Plindes e de Neusa Olivia da Silva Santos.

CESAR AUGUSTO MACIEL CHACON CAMPAGNA, estado civil divorciado, profissão 
analista de TI, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (08/03/1984), residente e domiciliado Rua João Biancalana, 
130, bloco 01, apartamento 203, Paulicéia, 2º Subdistrito de São Bernardo do Campo, 
neste Estado, São Bernardo do Campo, SP, filho de Cesar Campagna e de Ruth Raimun-
da Maciel Chacon. IGNEZ RAMOS DE SEIXAS BEGO, estado civil solteira, profissão 
analista de benefícios, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e noventa e três (01/07/1993), residente e domiciliada Rua Em-
buri, 31, casa B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Bego 
e de Claudinez Ramos de Seixas Bego. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de São Bernardo do Campo, neste Estado.

DANILO DANTAS SOUZA, estado civil solteiro, profissão consultor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/187.FLS.035V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia pri-
meiro de janeiro de mil novecentos e noventa e um (01/01/1991), residente e domi-
ciliado Rua Leoberto Leal, 37, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Daniel Carvalho de Souza e de Jacira Dantas Souza. SARA CRISTINA OLIVEIRA DE 
ARAUJO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida neste Distrito (CN:LV.A/388.
FLS.225-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro de dois mil 
(31/12/2000), residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, 37, Jardim Adelaide, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Josilias Galdino de Araujo e de Marisa Oliveira da Silva.

Continua

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

BRUNO DE FREITAS LEITE, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido no Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.229 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (10/10/1987), residente e 
domiciliado Rua Eira, 149, casa 03, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Lourival Araujo Leite e de Iraildes de Freitas Costa. RUTH TAVARES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em Arcoverde, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/031.FLS.243-ARCOVERDE/PE), Arcoverde, PE no dia primeiro de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e cinco (01/02/1995), residente e domiciliada Rua Monsueto Cam-
pos de Meneses, 10, G, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Tavares da Silva e de Maria Lindalva Tavares da Silva.

JOÃO VITOR MAIA DE MATOS, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e no-
venta e oito (27/06/1998), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, 
bloco F, apartamento 44, conjunto C-7, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandoval 
Teixeira Matos e de Antonia Maia de Souza. MARIA EDUARDA SOUZA ALMEIDA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia quatro de maio de dois mil (04/05/2000), residente e domiciliada Rua Diana Ro-
drigues da Cunha, 144, Parque Atlântica, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filha de Henrique Rodrigues de Almeida e de Eliana Souza Paixão 
de Almeida. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado.

ÁRTUR DÉRIK DE OLIVEIRA ADRIANO, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/326.FLS.20-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e oito (17/11/1998), residente 
e domiciliado Rua Freitas Guimarães, 416, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Ricardo Murilo Adriano e de Vilma Rosa de Oliveira Adriano. GABRIE-
LA PAULINO BERNARDO FLOR, estado civil solteira, profissão representante de 
atendimento júnior, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/557.FLS.50-CAPELA 
DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos 
e noventa e nove (26/08/1999), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 416, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Bernardo Flor e de Marli 
Aparecida Paulino Flor.

GEDERSON SEVERIANO, estado civil divorciado, profissão segurança, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e sessenta 
e sete (04/04/1967), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 799, bloco B, aparta-
mento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Severiano e de Maria Laurentina 
Severiano. ALESSANDRA MARIA DE CAMPOS, estado civil divorciada, profissão bal-
conista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil 
novecentos e setenta e oito (23/07/1978), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 
799, bloco B, apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Campos 
e de Sandra Maria de Campos.

BRUNO JONATAN DIAS FREIRE, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/103.FLS.007V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e oito (10/02/1988), residente e domiciliado Rua Ma-
ria Baumann Mendonça, 688, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
de Assis Freire e de Clerenice Dias Freire. VANESSA ARAUJO PINHEIRO, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/640.
FLS.274V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e um 
de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (21/12/1995), residente e domiciliada 
Rua Barão de Almeida Galeão, 61, bloco 03, apartamento 34-B, Itaim Paulista, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Francisco Audileide Pinheiro e de Rosa Maria Araújo 
Pinheiro.

ANTONIO FABRICIO FREIRE, estado civil solteiro, profissão operador de torno, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/53.FLS.226-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
julho de mil novecentos e setenta e um (02/07/1971), residente e domiciliado Rua Maria 
Baumann Mendonça, 688, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Filismino Freire 
e de Maria Queiroz Freire. EDNA MORAES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
atendente, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia trinta de de-
zembro de mil novecentos e setenta e quatro (30/12/1974), residente e domiciliada Rua 
Maria Baumann Mendonça, 688, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Francisco 
de Moraes e de Astrogilda Nascimento de Moraes.

WESLEY BARBOSA SANTANA, estado civil solteiro, profissão analista de T.I, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e um 
(15/06/1991), residente e domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, 732, casa A, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Martins Santana e de Juleide Lima Barbosa 
Santana. SARAH PIMENTEL, estado civil solteira, profissão veterinária, nascida em 2º 
Subdistrito de Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia quatro de abril de mil novecen-
tos e noventa e quatro (04/04/1994), residente e domiciliada Viela Professora Ana Maria 
Cézar Silveira Moraes, 05, Bela Vista, 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado, Osasco, 
SP, filha de Carlos Alberto Pimentel e de Dulcinea de Souza Pimentel. Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado.

STEPHAN CASTRO DE MACÊDO, estado civil solteiro, profissão tecnologia da infor-
mação, nascido em Fortaleza, Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia nove de julho de 
mil novecentos e noventa e seis (09/07/1996), residente e domiciliado Rua John Speers, 
107, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anthony Almeida de Macêdo e 
de Eva Maria Santos Castro. IZABELA PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fissão analista fiscal, nascida em Aracaju, Estado de Sergipe, Aracaju, SE no dia cinco 
de março de mil novecentos e noventa e três (05/03/1993), residente e domiciliada Rua 
José Ruscitto, 150, Vila das Oliveiras, Taboão da Serra, neste Estado, Taboão da Serra, 
SP, filha de Israel Vasconcelos de Souza e de Judite Pereira de Souza. Cópia Enviada 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Taboão da Serra, neste Estado.
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 
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DAVID DO NASCIMENTO OLIVEIRA, profissão: balconista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/2000, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de João Luiz Neto e de Valdilene do Nascimento Cha-
gas Oliveira. A pretendente: SUELLEN DOS SANTOS ZANON, profissão: aux.enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista Zanon e de Sueli Lopes 
Dops Santos Zanon.

O pretendente: ROMILSON FONSECA DAVI, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Bernardo Do Campo, SP, data-nascimento: 08/10/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Davi Neto e de Terezinha Fonseca 
Davi. A pretendente: ILDA KATIA DA SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Francisco, SP, data-nascimento: 21/11/1969, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Vieira da Silva e de Dirce Moreira da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DO NASCIMENTO PIMENTA, profissão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mucambo, CE, data-nascimento: 10/03/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira Pimenta e de Maria 
do Nascimento Pimenta. A pretendente: ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/03/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filho de João Jucá 
da Silva e de Odete Rodrigues.

O pretendente: EDER DA COSTA AMORIM, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1983, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Geraldo de Jesus Amorim e de Ione Cordeiro da Costa Amorim. A 
pretendente: BRUNA ALVES DOS ANJOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Alves dos Anjos e de Zenalda Alves dos Anjos.

O pretendente: ROGER SANTOS DE SANTANA MOTA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricardo de Santana Mota e de Dulcineia Ferreira 
dos Santos. A pretendente: LUCELIA RODRIGUES DOS PASSOS, profissão: cuida-
dora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/11/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sergio Rodrigues dos 
Passos e de Luciane Januario.

O pretendente: ROBSON DE PAULA SANTANA, profissão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1988, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Oliveira Santana e de Maura Apareci-
da de Paula. A pretendente: SUSAN ALVES PEREIRA, profissão: micro empreendedo-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Julio Pereira e de Therezinha Alves 
de Mello Pereira.

O pretendente: JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA PASSOS, profissão: aux.manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 17/12/2000, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Leonardo Passos Silva e de Rosilda 
Sousa Araujo. A pretendente: KÁTIA BRUNA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 
01/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Argentino José do Nas-
cimento Filho e de Maria Antonia de Oliveira do Nascimento.

O pretendente: RAPHAEL ARAUJO MOREIRA, profissão: op. de teleatendimento, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cloves Aparecido Alves Moreira e de Ilça de 
Fatima de Araujo. A pretendente: CAROLINE GONÇALVES DOS SANTOS, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Lo-
pes dos Santos e de Elaine Gonçalves dos Santos.

O pretendente: EDMAR BORGES DE SOUZA, profissão: conferente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jose Gentil de Souza e de Dirce Borges de Souza. A 
pretendente: ALINE ARAUJO DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Edvaldo Rodrigues da Silva e de Arquisa Bernardo de Araujo.

O pretendente: ROBSON LÚCIO GONÇALVES DA SILVA, profissão: borracheiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 23/01/1989, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Gonçalves da Silva e de Vera 
Lucia Gonçalves da Silva. A pretendente: MARTA VANESSA DOS SANTOS SILVA, 
profissão: atendente de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Orobó, PE, data-nas-
cimento: 07/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdeci Antonio 
de Santana e de Maria Iracema dos Santos.

O pretendente: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero Pereira dos Santos e de Celia Aparecida da 
Silva Santos. A pretendente: DEISE APARECIDA SOARES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1988, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Ferreira Soares e de Creuza Maria Soares.

O pretendente: FRANCISCO XAVIER RODRIGUES HONORIO, profissão: eletricis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 
14/11/1967, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Vicente Honorio e 
de Aristéa Rodrigues da Silva. A pretendente: MARIA MARQUES DA COSTA, profis-
são: depiladora, estado civil: solteira, naturalidade: Cacimbas, Munic. de São Raimundo 
Nonato, PI, data-nascimento: 06/10/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Abias Gomes da Costa e de Maria Marques da Costa.

O pretendente: FELIPE PATRÍCIO LOPES FEITOSA, profissão: montagem de eventos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 
28/02/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Zenon Alves Feitosa e 
de Francisca Ismenia Lopes Feitosa. A pretendente: LIVIA MAYARA MONTEIRO CAR-
VALHO, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Domingos do Ma-
ranhão, MA, data-nascimento: 15/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Francisco Eduardo Mota Carvalho e de Maria de Lourdes Monteiro Carvalho.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DOS REIS, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 27/04/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria José dos Reis Furtado. A pre-
tendente: EDNA MARIA DA SILVA, profissão: aux.adminsitrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Pedro da Silva e de Vilacina Maria da Silva.

O pretendente: LUIZ PAULO RIBEIRO, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Lambari, MG, data-nascimento: 16/03/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Geraldo Ribeiro e de Francisca Africa Ribeiro. A pretendente: 
AMANDA MIRANDA DOS SANTOS, profissão: tosadora, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Adilson Gonçalves dos Santos e de Maria de Fatima Ferreira de 
Miranda.

O pretendente: MAYCON RÁDAMIS NUNES TAVARES, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Exu, PE, data-nascimento: 16/05/1996, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Fabiana Nunes Tavares. A pretendente: LAIS SOUZA 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Robson 
Gonçalves da Silva e de Jaciara Costa Souza.

O pretendente: IGOR FELIX FROZ, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ilvanez Froz Alves e de Jeanlery Felix Froz. A pretendente: BRUNA 
MARIA DOS SANTOS, profissão: operadora de máquinas, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/04/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Rosemere Maria dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO LAZIO BENTO DAS DORES, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1975, residente e domiciliado em Guaru-
lhos, SP, filho de Benedito das Dores e de Maria Claret Bento das Dores. A pretendente: 
SILVIA FRANCISCA DE SOUSA, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 11/07/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mano-
el Francisco de Sousa e de Terezinha Claudete Caetano Pratis.

O pretendente: SALOMÃO FERREIRA, profissão: aux.enfermagem, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Feliciano Ferreira e de Georgina Rosa Ferreira. A preten-
dente: MARA CRISTINA BAPTISTA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1969, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Maria Helena Baptista.

O pretendente: MICHEL MARINHO DOS ANJOS PINHO, profissão: metalúrgico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gleidson dos Anjos Pinho e de Mirelle Ma-
rinho Raimundo. A pretendente: INGRID ROSA NASCIMENTO, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/08/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ronaldo Luis Nascimen-
to e de Rosimeire Rosa.

O pretendente: JERRY NOSAKHARE ENOKHIAN, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Benin City - Nigéria, data-nascimento: 01/06/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Igbinigie Enokhian e de Omorogbe Enokhian. A 
pretendente: ALESSANDRA ISRILA SOUZA DA COSTA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 08/02/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Ventura da Costa e de Hosana Felix de 
Souza.

O pretendente: DONATUS SUNNY UDEOZOR, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Abakaliki - Nigeria, data-nascimento: 23/09/1979, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Gabriel Udeozor e de Chinelo Udeozor. A pretendente: 
RAIANE VIEIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ailton Vieira dos Santos e de Marilene dos Santos.

O pretendente: IFEANYI AKAWE, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Otolokpo - Nigéria, data-nascimento: 15/08/1993, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Thomas Akawe e de Romina Akawe. A pretendente: LAIZA MITALI 
DOS SANTOS SPECHT, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Alexandre Specht e de Lucimar dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ERIVAM DE OLIVEIRA, profissão: professor, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 02/07/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Amaro Francisco de Oliveira e de Julita Barboza de Oli-
veira. A pretendente: MARCIA OLIVEIRA VENTURA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
10/12/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista Ventura 
e de Irene Alves Ventura.

O pretendente: ONYEKA KELVIN ONYEKPE, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Agbor - Nigéria, data-nascimento: 20/11/1988, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Sunday Aghedo e de Vero Aghedo. A pretendente: TA-
TIANE SILVINA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, 
SP, data-nascimento: 02/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Zesimar da Silva Santos e de Maria Helena Silvina da Conceição.

O pretendente: GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/2003, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jefferson de Oliveira e de Fatima Soares de 
Oliveira. A pretendente: LIVIA ARAUJO GOMES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/2003, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Aparecido Gomes e de Lilian Alves Araujo.

O pretendente: EUDES ALVES DE SOUZA, profissão: aux.expedição, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1969, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Braulio Alves de Souza e de Maria Helena de Souza. A 
pretendente: MARIA REGINA TEIXEIRA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 01/01/1970, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Emanuel Dantas Teixeira e de Teresinha 
Torsani Teixeira.

O pretendente: GISELE ROMANHOLO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Silvana de Souza. A pretendente: MYLIÊ CATARINE PEREIRA 
DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 23/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mario 
Ferreira da Silva e de Maria Cleonice Pereira.

O pretendente: ALEXANDRE MOREIRA GOMES, profissão: aux.enfermgem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Moreira Gomes e de Maria de Fatima 
Moreira Gomes. A pretendente: DANIELA LOZANO VICENTE, profissão: costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/08/1983, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Olimpio da Silva Vicente e de Aparecida 
do Carmo Lozano Vicente.

O pretendente: EDUARDO ALVES DIAS DE BARROS, profissão: aux.em educação, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1975, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves de Barros e de Zila 
Alves Dias de Barros. A pretendente: ALINE PAULA VENTRAME, profissão: professo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
04/03/1989, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Paulo Rogerio Ventrame e de 
Vanilsa Maria Lima Ventrame.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Distrito de Ituaçu, BA, data-nascimento: 15/08/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Hélio Francisco de Souza e de Edna Caires Luz. 
A pretendente: SILVANA DE SOUSA SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Anísio de Abreu, PI, data-nascimento: 12/09/1977, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Saturnino Ribeiro de Sousa e de Civia 
Aparecida Ribeiro de Sousa.

O pretendente: TIAGO ARAUJO DE SOUZA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jailton de Souza Soares e de Ivanulzia Nita de 
Araujo. A pretendente: DEBORA DE SOUSA SILVA, profissão: assistente de diretoria, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1994, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adauto Pereira da Silva e de Cleonice 
de Sousa Silva.

O pretendente: LEONARDO RAMOS DA SILVA, profissão: técnico em telecom, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/09/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Caetano da Silva e de Ana Maria Ra-
mos da Silva. A pretendente: MARIA CLAUDEANE DOS SANTOS SILVA, profissão: 
consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 
22/11/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clodoaldo Alves da Silva 
e de Ana Maria dos Santos Silva.

O pretendente: ÉDER HENRIQUE RIBEIRO MESSIAS, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1987, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Nildo José Messias e de Helenita Ribeiro Messias. A 
pretendente: CAROLINE SILVA SAMPAIO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/03/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato Soares Sampaio e de Francilurdes da Silva 
Domingos.

O pretendente: MARCO AURELIO RODRIGUES DA SILVA, profissão: aux.almoxari-
fado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Rodrigues da Silva e de 
Marizeli Rodrigues da Silva. A pretendente: FABIOLA RAMOS RODRIGUES, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hamilton Bueno Rodri-
gues e de Rosemeire Rocha Ramos Rodrigues.

O pretendente: WELLINGTON VEIGA SANTOS, profissão: aj.geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Adauto Alves dos Santos e de Elza dos Santos Veiga. 
A pretendente: ZELGELA SANTOS VIEIRA, profissão: op.telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1993, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de João de Deus Souta Vieira e de Zilda Nascimento 
dos Santos.

O pretendente: MANOEL ROCHA OLIVEIRA JUNIOR, profissão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Rocha Oliveira e de Teresinha dos San-
tos Oliveira. A pretendente: CAROLINE GUEDES DE MELO, profissão: aux.administra-
tivo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Correa de Melo e de Ivete 
Ramos Guedes.

O pretendente: ADELMO PEREIRA CAVALCANTI, profissão: técnico em manutenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1977, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Pereira Sobrinho e de Cicera 
Pereira. A pretendente: JESSICA SANTOS DE PAULA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 22/05/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nilton de Paula e de Rosimeire Rocha Santos 
de Paula.

O pretendente: ISAQUE QUEIROZ GONÇALVES SARTORE, profissão: engenheiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Fernando Gonçalves Sartore e 
de Josevania da Silva Queiroz. A pretendente: ALINE DOS SANTOS SOUZA, profis-
são: operadora de pré impressão, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, da-
ta-nascimento: 11/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos 
Antonio de Souza e de Zilma dos Santos Souza.

O pretendente: OSIEL MEIRA CASTRO, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Wili Meira Castro e de Rubenita Rosa Castro. A pretendente: 
MARIA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA, profissão: técnica em estética, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 28/05/1972, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudionor João da Silva e de Maria Barbosa 
Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSE CICERO SOARES CAVALCANTE, profissão: encarregado de 
logística, estado civil: divorciado, naturalidade: Tupanatinga, PE, data-nascimento: 
02/02/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Soares Neto e de 
Nadir Leão Cavalcante. A pretendente: AMANDA FERREIRA RODRIGUES, profissão: 
func. pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 12/06/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lauro Rodrigues 
e de Marilucia Ferreira Rodrigues.

O pretendente: WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: operador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/07/1987, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de José Francisco de Oliveira e de Josefa 
Pereira de Araujo Oliveira. A pretendente: VIVIAN OLIVEIRA SILVA, profissão: ana-
lista de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/09/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Caetano da Silva e 
de Maria de Fatima Oliveira da Silva.

O pretendente: MAURICIO MATHIAS FILHO, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1999, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Mauricio Mathias e de Simone Cardoso Mathias. 
A pretendente: MAISA PEREIRA MAMEDE, profissão: op. de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/2000, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Tavares Mamede e de Eva Pereira 
da Rocha.

O pretendente: TIAGO RAIMENDESSON PINTO TEIXEIRA, profissão: fiscal de linha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 11/08/1997, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Moura Teixeira e de Maria 
Celiane de Freitas Pinto. A pretendente: PATRÍCIA LIMA MENESES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/2000, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Anadelson Meneses e de Maria 
de Lourdes Lima de Oliveira.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES PINHEIRO, profissão: barbeiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/04/1995, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de José Roberto Pinheiro e de Maria Lucia 
Gonçalves. A pretendente: JOICE GOMES DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Gomes da Silva e de Ednalva Gomes 
da Silva.

O pretendente: JONATHAS RODRIGUES BEDES, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1988, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Claudemir Bedes e de Elisabete Rodrigues. A pretenden-
te: SARA SANTIAGO DA SILVA, profissão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jairo Galdino da Silva e de Gilvania Santiago dos Santos Galdino 
da Silva.

O pretendente: SIDNEI FERREIRA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1975, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Pedro Neves da Silva e de Diana Ferreira da Silva. A 
pretendente: MIRIAM REGINA DE SOUSA, profissão: aux. administrativo, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1986, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Eremides de Sousa e de Cleopatra Carlos 
de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ BRAGA SALAROLI, profissão: tapeceiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Dirceu Salaroli e de Ivete Braga Salaroli. A pretendente: 
CLAUDETE RODRIGUES DE SOUSA, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 21/07/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agostinho Rodrigues de Sousa e de Francisca 
Maria de Oliveira Sousa.

O pretendente: FABIO PINHATI DE AZEVEDO, profissão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Eduardo Jorge de Azevedo e de Marta de Jesus Pinhati 
de Azevedo. A pretendente: BRUNA PEREIRA DA SILVA MATIAS SANTOS, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Laerte Matias dos San-
tos e de Daniela Pereira Silva.

O pretendente: THIAGO ARRUDA SANTANA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ozedir Santana e de Ivone Arruda Lima Santana. A preten-
dente: VANDERLANE LOPES DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1969, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Vanderval Lopes da Silva e de Euridice da Silva Lopes.

O pretendente: MARCIO AVELAR JUNIOR, profissão: professor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcio Avelar e de Patricia Ramos Camargo. A pretendente: 
JANAINA FERREIRA CAMINALE, profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/07/2002, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de Sergio Carvalho Comunale e de Simone Ferreira de Vascon-
celos.

O pretendente: DIEGO ANTONIO FRAGA, profissão: administrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Antonio Fraga e de Rosana Pre-
sinoto Fraga. A pretendente: KAROLINE ALVES PEREIRA, profissão: técnica em 
radiologia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Alves Pereira 
e de Marissol Alves Pereira.

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

O pretendente: PAULO SÉRGIO ANUNCIAÇÃO SILVA, profissão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Timon, MA, data-nascimento: 08/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Fernando da Silva e de Francisca Pereira 
Anunciação da Silva. A pretendente: CLEONICE LOPES ARAUJO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 13/04/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clodomir Pereira Araujo e de Maria 
do Rosario Lopes.

O pretendente: MAGNO DE ANDRADE, profissão: técnico eletrônico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
27/12/1961, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson Lima de Andrade 
e de Maria Helena de Andrade. A pretendente: MARIA LÚCIA BATISTA SILVA, 
profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-
nascimento: 03/02/1955. residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo 
Batista da Silva e de Maria de Jesus Batista Silva. Es
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ALEX RUFINO DE BARROS, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ananias Clementino de Barros e de Andreia Nanci 
Rufino de Barros. A pretendente: GRAZIELE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão controladora de acesso, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no 
dia (01/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Genos 
Ferreira dos Santos e de Cacia Aparecida de Amorim.

O pretendente: ALRIBERTO MIGUEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Recife, PE, no dia (07/05/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Miguel da Silva e de Maria Nazare da Silva. A 
pretendente: CLEUZA MARIA GOMES DA CUNHA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Rondon, PR, no dia (27/06/1963), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Gomes da Cunha e de Lezi Bromichem.

O pretendente: EDGAR IRLEY DO PRADO, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Aparecido Irley do Prado e de Ana Lucia do Prado. A pretendente: 
LUANA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (25/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Raimundo de Jesus Santos e de Aleuda Gomes da Silva.

O pretendente: MAURÍCIO PORTO DALTO, estado civil solteiro, profissão montador de 
máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Damião da Silva Dalto e de Maria José Porto Dalto. A 
pretendente: CELMA BATISTA DE ASSUNÇÃO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Nanuque, MG, no dia (12/09/1967), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Altamirando Batista de Assunção e de Bete Pereira dos Santos.

O pretendente: JORBEL CARVALHO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Esplanada, BA, no dia (01/11/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ovidio Pereira dos Santos e de Heloita Carvalho 
dos Santos. A pretendente: MARIA SANT'ANA DE OLIVEIRA BRITO, estado civil sol-
teira, profissão promotora de vendas, nascida em Garanhuns, PE, no dia (28/05/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Correia de Brito e de 
Teresinha de Oliveira Brito.

O pretendente: CÍCERO GUIDO DOS SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profissão 
atendente de lanchonete, nascido em Eunápolis, BA, no dia (20/10/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rivaldo de Lima Costa e de Noeme 
Alves dos Santos. A pretendente: KAMILA MONTEIRO, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/06/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Benedito Monteiro e de Ivani Correia de Souza.

O pretendente: MAXWELL LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Cicero dos Santos e de Rita Lopes Bandeira dos Santos. 
A pretendente: MARINA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão orientadora sócio 
educativo, nascida em Varzea Nova, BA, no dia (30/06/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Alves da Silva e de Marieudes Alves da Silva.

O pretendente: RIVALDO PEDRO DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Catende, PE, no dia (28/08/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Pedro de Sousa e de Maria Jose de Sousa. A pretendente: 
ADRIANA ROSA NASCIMENTO MARTINS DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1973), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Eugenio do Nascimento e de Regina Celia Bebiano.

O pretendente: PEDRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Teresina, PI, no dia (19/10/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Rodrigues da Silva e de Maria Raimunda da Conceição Silva. A 
pretendente: JAÍNE LUSTOSA HOLANDA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autôno-
ma, nascida em Teresina, PI, no dia (17/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Ribamar Oliveira e de Maria do Socorro Lustosa Holanda Oliveira.

O pretendente: DENNER MENDES RIOS, estado civil solteiro, profissão montador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Eliseu da Silva Rios e de Fabiana Dorotheia Mendes Rios. A pretendente: 
KARINA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (14/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Wilson Gomes da Silva e de Leni dos Santos Ferreira.

O pretendente: PEDRO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarregado, 
nascido em Itaporanga, PB, no dia (24/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Damião da Silva Neto e de Ana Pereira da Silva. A 
pretendente: JUCIANA MIGUEL DA SILVA, estado civil solteira, profissão veterinária, 
nascida em Itaporonga, PB, no dia (19/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Miguel da Silva e de Antônia Barreiros da Silva.

O pretendente: FÁBIO ROBSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão gestor 
de serviços, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Democrito dos Santos e de Iracema dos Santos. A 
pretendente: DANIELI DA SILVA LEMOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Souza Lemos e de Sueli Lucia da Silva Lemos.

O pretendente: JONNATHA DE OLIVEIRA LEITE, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1988), residente e domiciliado em Suzano, 
SP, filho de Jose Eraldo Leite e de Elza Regia de Oliveira Leite. A pretendente: DAYANE 
DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Roberto Pereira de Almeida e de Maria de Fatima da Silva.

O pretendente: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Elenizio Ferreira dos Santos e de Jaidete Maria da Silva. 
A pretendente: MARCIA NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão escri-
turária administrativa, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (04/04/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Nunes da Silva e de Maria 
Jose Pereira dos Santos.

O pretendente: VANDERLEI SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em Barra do Choça, BA, no dia (11/10/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Pereira de Jesus e de Maria Santos de 
Jesus. A pretendente: ELAINE PINHEIRO RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (15/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eguimar Pinheiro Rodrigues.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS CUNHA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente da Cunha e de Edite dos Santos Cunha. 
A pretendente: KATIA CILENE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Pedro da Silva e de Maria Angela Silva.

O pretendente: FERNANDO LEMOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia (24/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Luiz de Souza e de Sebastiana Antonieta Lemos de Sou-
za. A pretendente: CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Vilson de Oliveira e de Maria Izabel Pereira de Oliveira.

O pretendente: REGINALDO CHAVES SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Aparecido Virgem Santos e de 
Antonia Aparecida Rodrigues Chaves. A pretendente: DÉBORA MARIA PRETE, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(03/12/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Prete 
e de Maria Angela de Alencar Prete.

O pretendente: WILLIAN DE CASTRO SANTOS, estado civil divorciado, profissão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Edson Ribeiro dos Santos e de Maria Aparecida de 
Castro Santos. A pretendente: DEBORA ANDRESSA DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/09/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Antonia de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
padeiro, nascido em Bayeux, PB, no dia (30/05/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Geraldo de Souza e de Maria José da Silva 
Souza. A pretendente: MARLENE SILVA MONTEIRO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Monteiro Neto e de Maria Aparecida Alves da Silva Monteiro.

O pretendente: AURINDO JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão apo-
sentado, nascido em Aracatu, BA, no dia (16/10/1955), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Permínio José de Oliveira e de Alzira Balbina de Oliveira. 
A pretendente: MARCIA SANTANA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/02/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Magnolia Reinalda Santana.

O pretendente: DIEGO LEAL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Israel José da Silva e de Maria José Leal da Silva. A 
pretendente: DAYANE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Tacaratu, PE, no dia (19/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Cicero dos Santos e de Maria José da Silva Santos.

O pretendente: PÉTERSON HENRIQUE FAGUNDES MARQUES, estado civil solteiro, 
profissão ½ oficial de pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Dantas Marques e de Aline Maria 
Pereira Galeno Fagundes. A pretendente: AMANDA DOS SANTOS BRITO, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valter dos Santos Brito e de Luciana Patriota de Brito.

O pretendente: GIOVANNI BOMBASSEI, estado civil solteiro, profissão professor de 
dança, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Bombassei e de Roseli Telles Bombassei. A 
pretendente: CLESIANE DA SILVA MELO, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Melo Silva e de Maria Aparecida da Silva Melo.

O pretendente: WENDERSON WASHINGTON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Henrique Alves Santos e de Sirlei da Silva. A 
pretendente: JAQUELINE ALMEIDA DA COSTA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em Araras, SP, no dia (13/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adelson Pereira da Costa e de Maria America Santana de Almeida.

O pretendente: MARCELO ALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em Guajeru, BA, no dia (23/09/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Altino Ferreira Rocha e de Ivanilde Ferreira Rocha. 
A pretendente: PATRÍCIA ROCHA COUTINHO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Guajeru, BA, no dia (21/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdeci José Coutinho e de Lúcia Rocha Coutinho.

O pretendente: JERONIMO LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Olinda, PE, no dia (06/05/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Amaro da Silva e de Severina Francisca de Lima Silva. A 
pretendente: CLAUDIA APARECIDA VIEIRA FRAGA, estado civil divorciada, profissão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudete Vieira Fraga.

O pretendente: THIAGO LOPES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão cuidador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adonias de Sousa e de Antonia Lopes da Silva. A pretendente: 
ANA CAROLINE COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/06/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alan Dantas de Oliveira e de Ellen Cintia Costa Bastos.

O pretendente: RENATO NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Luiz da Silva e de Rosa Nogueira da Silva. A preten-
dente: PALOMA LAURINTINO FERREIRA, estado civil solteira, profissão analista contábil, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nelson Laurintino Ferreira e de Eloisa Maria do Nascimento Ferreira.

O pretendente: APOLINÁRIO RUFINO BERNARDO, estado civil solteiro, profissão apo-
sentado, nascido em Paraguaçú, SP, no dia (25/02/1950), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Rufino Bernardo e de Teonas Fernandes dos Santos. A 
pretendente: DORALICE SANTOS DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão autôno-
ma, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1957), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Lourival Pereira de Carvalho e de Aurelina Santos de Carvalho.

O pretendente: VALDIR URBANO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascido em Capoeiras, PE, no dia (08/05/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Irailde Urbano da Silva. A pretendente: POLLYANA 
ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteira, profissão controladora de acesso, nascida em 
Garanhuns, PE, no dia (09/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Vera Lúcia Araújo da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE ASSIS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
mecânico, nascido em Bertioga, SP, no dia (07/09/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João de Souza Santos e de Rosentina de Assis Santos. A 
pretendente: HELEN CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Helio da Silva e de Roseli Meire da Silva.

O pretendente: JOSÉ FLORENTINO DE PONTES, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em São Bento do Una, PE, no dia (05/07/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Florentino de Pontes e de Angelina Francisca 
da Conceição. A pretendente: VALCLEIDE MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Flores, PE, no dia (25/09/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Martins da Silva e de Maria de Lourdes Silva.

O pretendente: ANTONIO ALVES QUIRINO, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Pedra, PE, no dia (26/02/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Alves Quirino e de Terezinha Alves Quirino. A pretendente: 
LAURECY TRINDADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Rio do Prado, MG, no dia (28/08/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Alirio Trindade dos Santos e de Santa Pereira de Morais.

O pretendente: DIÊGO RAMON GOMES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Penedo, AL, no dia (30/03/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jordão Vieira Santos e de Maria Adriana Pereira 
Gomes. A pretendente: MARIA SAMPAIO ROCHA, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Batista Rocha e de Alice Maria Sampaio.

O pretendente: EDUARDO ROSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de André Rosa dos Santos e de Eliane Pereira dos Santos. A pretendente: 
ALINE LIRA SILVA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (27/05/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Olicio 
Alves Silva e de Marcelina Lira Silva.

O pretendente: WANDERTON APARECIDO NOVAIS SILVA, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1999), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Evangelista Aparecido da Silva e de 
Juliana Novais Silva. A pretendente: ROSÁLIA OLANDA LOPES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de escritório, nascida em Guarujá, SP, no dia (02/05/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Lopes da Silva e de Maria 
Elizangela Alves Olanda.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS JACINTO, estado civil solteiro, profissão desen-
volvedor de software, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/07/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Orestes Alves Jacinto e de Ivani Bispo dos Santos 
Jacinto. A pretendente: AMANDA SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre da Silva e de Marilene Alves de Souza Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão faxinei-
ro, nascido em Iepê, SP, no dia (22/04/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Otacílio José da Silva e de Edna Maria Gomes da Silva. A pretendente: 
PAMELA DE PAULA PORTO, estado civil solteira, profissão faxineira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulo Sergio Oliveira Porto e de Gislene Paula da Costa.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Farias Brito, CE, no dia (07/03/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisca Alves da Silva. A pretendente: INAIARA 
OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Itabuna, 
BA, no dia (05/08/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Moisés Costa Santos e de Alice Batista de Oliveira.

O pretendente: ISMAEL JAKSON DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Mato Verde, MG, no dia (07/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar de Jesus e de Elza Regina de Souza. A 
pretendente: DIANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maria de Fatima Ferreira de Almeida.

O pretendente: MATHEUS CURRIA D'URSO, estado civil solteiro, profissão auxiliar téc-
nico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Otávio Curria D'Urso Junior e de Maria 
Angela Vieira D'Urso. A pretendente: GABRIELA VAROLI ABIB, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de farmácia, nascida em Bauru, SP, no dia (16/08/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rodolfo Abib e de Priscila Varoli.

O pretendente: DOUGLAS BARBOSA LARANGEIRA, estado civil solteiro, profissão 
almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Barbosa Larangeira e de Maria Edvania 
Larangeira. A pretendente: KELLY CRISTINA GONÇALVES DE ALMEIDA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de dentista, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 
(30/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gezer Dias 
de Almeida e de Cristina Gonçalves.

O pretendente: ALEXANDRE DE MENDONÇA VITORIANO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alan Roberto Vitoriano e de Ivaldete de Mendonça Vito-
riano. A pretendente: GISELI OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Cecilio da Conceição Silva e de Denise Oliveira Silva.

O pretendente: CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Paulino da Silva e de Maria Aparecida da Silva. 
A pretendente: ROSELÍ BATISTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (20/05/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Batista e de Izabel Maria Florência Batista.

O pretendente: MATEUS LIMA ALVES, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
impressão, nascido em Bodocó, PE, no dia (31/07/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marilço Alves de Lima e de Maria Macedo Lima Alves. A 
pretendente: ANA PAULA DE SOUZA MONTEIRO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Juazeiro, BA, no dia (22/01/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio de Souza Monteiro Sobrinho e de Francisca de Souza Monteiro.

O pretendente: ANDERSON SANTOS DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Suzano, SP, no dia (21/09/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Alves da Rocha e de Aparecida Antonia Santos da 
Rocha. A pretendente: FRANCISCA ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de montagem, nascida em Itaitinga, CE, no dia (28/04/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Canuto de Oliveira 
Filho e de Rosalina Ferreira de Oliveira.

O pretendente: JÉFFERSON DE PAULA DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão es-
toquista, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (12/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Cruz e de Marcia Aparecida de Paula 
da Cruz. A pretendente: MIRIAM MEIRA MOREIRA, estado civil solteira, profissão opera-
dora de caixa, nascida em Ubatuba, SP, no dia (17/07/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderley Rodrigues Moreira e de Vera Lucia Meira Moreira.

O pretendente: JOÃO GOMES JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão administrador 
de obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Gomes e de Isabel Cristina Jose de Lira. A preten-
dente: JENNIFER BELARMINA DE AZEVEDO, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/03/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luciana Belarmina de Azevedo.

O pretendente: THIAGO AKIO DE VITO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (28/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio de Vito e de Laura Akemi de Vito. A pretendente: NATHALIA SILVA 
DE BRITO, estado civil solteira, profissão analista de departamento pessoal, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Rosa de Brito e de Fatima Maria da Silva.

O pretendente: NILO OURO, estado civil divorciado, profissão corretor de imóveis, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (25/05/1959), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Honilho Ouro e de Marilia Leal Ouro. A pretendente: LILIANE NOGUEIRA 
SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/03/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Inacio Alves Siqueira e de Nair Nogueira.

O pretendente: GABRIEL CRISTIANO DE SANTANA LUIZ, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1997), residente e domiciliado em 
Itaquera, São Paulo, SP, filho de Cristiano Roberto Luiz e de Maria Lucia de Santana 
Luiz. A pretendente: THAINA CRISTINA MARQUES DO NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valcir Roberto do Nascimento e de 
Sandra Cristina Marques.

O pretendente: EDGAR BARBOZA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de telemarketing, nascido em Arujá, SP, no dia (01/08/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eliziário Vitorino Guimarães e de Fátima Barboza 
Santos. A pretendente: CRISTINA DA SILVA MAGALHÃES, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Suzano, SP, no dia (06/03/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Juraci Araujo Magalhães e de Maria 
Ines da Silva Magalhães.

O pretendente: HOSTILIO DA SILVA PATEZ, estado civil viúvo, profissão apo-
sentado, nascido em Itarantim, BA, no dia (05/05/1948), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira Patez e de Alzira Francisca 
da Silva Patez. A pretendente: ELICIA FERREIRA PATEZ, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida em Itarantim, BA, no dia (03/02/1956), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Ferreira Patez e de 
Hermelina Ferreira Sousa.

O pretendente: CASSIANO FATEL MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Tenorio Mendonça e de Mariene de Jesus Fatel. 
A pretendente: GABRIELLA OLIVEIRA FELIX DE SOUZA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Alves de Souza Filho e de 
Terezinha Silva de Oliveira.

O pretendente: RAPHAEL SALATINI MAURÍCIO, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Leonardo Moraes Maurício e de Edna 
Salatini Maurício. A pretendente: ANA PAULA THOME DE FREITAS, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1971), 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Noel Thome de Freitas 
e de Vanda Santana de Freitas.

O pretendente: VITOR FERNANDES RIBEIRO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
encanador, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vitor Fernandes Ribeiro e de Maria Aparecida da 
Silva Ribeiro. A pretendente: NATALIA GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Rodrigues e de Adriana 
Gonçalves da Silva.

O pretendente: MATHEUS ARAUJO SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador logístico, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1996), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar Araujo dos Santos e de Odete 
Pacifico de Sousa Santos. A pretendente: LILIAM MARIA DE SOUZA, estado civil sol-
teira, profissão doméstica, nascida em Nova Soure, BA, no dia (25/11/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Humberto Almir de Souza e de Maria 
José Rabelo de Souza.
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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: RODRIGO ALMEIDA MOIA, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de segurança do trabalho, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (10/05/1993), 1esidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Deoride Moia e de Nuceia Coelho de Almeida Moia. A pretendente: MARCELA REY 
GRANDIZOLI, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/03/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Adair Grandizoli e de Marcia Regina Rey.

O pretendente: ANDERSON DIAS PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/12/1977), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson Jose Dias 
Pinheiro e de Sueli Aparecida Vitorin Pinheiro. A pretendente: RENATA GOMES 
BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista de relacionamento sênior, 
estado civil divorciada, nascida em Santo André - SP, no dia (08/09/1980), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Nonato Bastos e 
de Rejane Gomes Bastos.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS DEROUIN, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão estudante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/04/2001), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilfrid Christian 
Derouin e de Cristiane Correia dos Santos Derouin. A pretendente: LIVIA NUNES 
NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (16/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Nunes Neves e de Josefa de Fátima Brito Ferreira 
Nunes Neves.

O pretendente: LEANDRO TARCISIO DE BRITO, de nacionalidade brasileira, profis-
são motoboy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/05/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonia Jose de 
Brito. A pretendente: VALÉRIA DE ALMEIDA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia (25/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Marino de Lima e de Durvalina Natalina de Almeida Lima.

O pretendente: EDUARDO RIGOLIN PUERTA PIRES, de nacional idade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em Campinas - SP, no 
dia (20/09/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Roberto Puerta Pires da Silva e de Maria Rigolin Pires da Silva. A pretendente: 
BRENDA DE RAMOS MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, 
estado civil solteira, nascida em São Vicente - SP, no dia (16/12/1994), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Antônio Mendes e de 
Vania de Ramos.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS NUNES, de nacionalidade brasileira, profis-
são balconista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/05/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacir Mendes 
Nunes e de Maria Gomes dos Santos. A pretendente: MAGALI APARECIDA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estadocivil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (02/08/1976), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Joel da Silva e de Laureci da Silva.

O pretendente: DIEGO PINHEIRO PERDÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
assessor de investimento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(04/03/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacir 
Perdão e de Rosana Conceição Pinheiro Perdão. A pretendente: CÍNTHIA PEREIRA 
AVELANS, de nacionalidade brasileira, profissão consultora de marketing, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vidal Avelans Júnior e de Denise Pereira Avelans.

O pretendente: KLEBER AUGUSTO ROCHA NEVES, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de PCP, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (04/12/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Silvio José Panhotta Neves e de Neuzice Ribeiro da Rocha Neves. A pretendente: 
ROBERTA PARIS LEMME, de nacionalidade brasileira, profissão representante 
comercial, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/10/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vanderlei Lemme 
e de Simone Paris Lemme.

O pretendente: PAULO ARTUR BESERRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/07/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Beserra Neto e de 
Joana Darc Beserra. A pretendente: CLENILDE MARTINS LIMA, de nacionalidade 
brasileira, profissão praticante de produção, estado civil solteira, nascida em São 
Miguel do Tapuio - PI, no dia (16/04/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Francismar Martins Castro e de Maria Mercedes Lima Castro.

O pretendente: IRAÍ ERIBERTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
financeiro, estado civil divorciado, nascido em Mairiporã - SP, no dia (25/11/1984), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Milton Pedro de Oliveira 
e de Mariana Souza de Oliveira. A pretendente: TALISA DA SILVA TOMOCHIGUE, 
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (24/07/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Fernando Tomochigue e de Ariadelles Kety Claudia da Silva Tomochigue.

O convivente: RONALD ELIAS LOSSURDO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico em telecomunicações, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (21/05/1968), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Aparecido Lossurdo e de Creusa Elias. A convivente: CLAUDIA CRISTINA IAZZETTO, 
de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (23/12/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Roberto Iazzetto e de Ana Maria de Paschoa Iazzetto.

O convivente: DANILO CACERES TANAKA, de nacionalidade brasileira, profissão 
especialista em desenvolvimento devops, estado civil solteiro, nascido em São Paulo 
- SP, no dia (23/02/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Joaquim Atsushi Tanaka e de Damares Sueli Caceres Tanaka. A convivente: 
LUANA MAUS, de nacionalidade brasileira, profissão sommelier, estado civil divor-
ciada, nascida em Estância Velha - RS, no dia (29/04/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Laerte Paulo Maus e de Marilena Lidia Maus.
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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