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A Rakuten Advertising, líder global em marketing e publicidade 
digital, realizou uma nova pesquisa global para entender os impactos 
do setor para o último trimestre do ano diante dos desafios apresen-
tados pela pandemia. A empresa que já tinha conduzido um estudo 
entre consumidores, dessa vez foi escutar a sua rede de publishers 
parceiros, além de anunciantes e CMO´s. O levantamento realizado 
em agosto e apresentado no site “O Caminho da Retomada” traz im-
portantes insights que indicam que esse modelo de negócios será a 
aposta certeira para impulsionar as vendas.   

Marcas devem apostar em marketing de afiliados

A cada aplicativo baixado ou site que se navega, as pessoas aceitam, 
expressa ou tacitamente, os termos de uso e as políticas de privacidade 
impostos pela plataforma. Mas acessam tantas páginas e manuseiam 
tantos aplicativos que ler todos os termos é impraticável e aceitam 
sem ler. Esta realidade foi constatada em uma pesquisa realizada pela 
Deloitte em 2017, na qual 91% dos usuários dizem concordar com os 
termos de uso das plataformas que utilizam, sem nunca sequer ter 
lido, e quando se trata de pessoas jovens (entre 18 e 34 anos de idade) 
esse percentual chega a 97%.   

Ler contratos, termos de uso e políticas

O internet banking se consolidou no Brasil e no mundo nos últimos 
20 anos. Cada vez mais moderna e desenvolvida para facilitar nosso 
dia a dia, essa ferramenta já faz parte das principais – se não, todas 
– instituições financeiras por aqui. Mas, apesar da praticidade na 
hora de resolver as pendências do dia a dia e de permitir monitorar 
a situação financeira mais de perto, esse serviço ainda está longe de 
entregar os recursos e a qualidade que poderia ter.   

O Pix vai provocar melhorias de internet banking?

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Conferência de Contabilidade
Estão abertas as inscrições da 10ª Conferência Brasileira 

de Contabilidade e Auditoria Independente, principal evento 
voltado exclusivamente à atividade de auditoria independen-
te, que neste ano será realizada online, nos dias 10 e 11 de 
dezembro, com transmissão ao vivo para os participantes. A 
programação contemplará palestras da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e do International Accounting Standards 
Board (IASB), e também trará debates sobre a visão e o 
futuro da auditoria independente, liderança da mulher no 
mundo corporativo, com enfoque nas questões de governan-
ça, compliance e sustentabilidade, atualidades das Normas 
IFRS, dentre outros temas. Mais informações: (www.ibracon.
com.br/conferencia).    Leia a coluna completa na página 3
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Planejamento de produção impacta 
financeiramente as indústrias

@Após a retomada das atividades na indústria, devido 
à pandemia da COVID-19, especialistas apontam um 

cenário positivo para o próximo ano. Pensando nisso, as 
empresas parceiras Teclógica e Dassault Systèmes orga-
nizaram o 2º encontro de manufatura, que acontecerá de 
forma online. O evento acontecerá dia 12 de novembro às 
10h30 e abordará tópicos sobre o planejamento de produ-
ção e seus impactos no financeiro das indústrias. Segundo 
a pesquisa de sondagem, a atividade industrial já está em 
nível similar a antes da crise. Além disso, conforme dados 
da pesquisa da IPEA está previsto que o PIB das atividades 
i ndustriais terá um aumento de taxa de 3,6% em 2021 (ht-
tps://materiais.teclogica.com.br/2-encontro-manufatura).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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O empreendedorismo é o motor do 
crescimento econômico brasileiro. 
As micro e pequenas empresas 
(MPEs) representam 30% do PIB 
nacional, um número expressivo 
que comprova a força desse 
segmento para fazer a economia 
girar. Mas empreender no Brasil 
nunca foi fácil. 

Antes da pandemia, segundo o Sebrae, 
uma em cada quatro empresas fe-

chava antes de completar dois anos de 
existência. Com a crise do Coronavírus, 
segundo o IBGE, somente em julho, 715 
mil pequenos negócios, com até 49 em-
pregados, fecharam. Há poucos meses, 
quando falávamos de Transformação 
Digital nesse segmento, estava claro 
como cada empreendedor estava viven-
ciando a sua própria jornada de mudança 
– alguns em estágios mais avançados e 
outros menos. 

Porém, em março de 2020, a pande-
mia chegou e forçou um movimento da 
digitalização generalizado. Isso mesmo, 
forçou! Em poucas semanas, vimos o 
isolamento social obrigar diversas indús-
trias a repensarem os seus modelos de 
negócios e para muitos, a única forma 
de continuar operando foi a adotar ou 
acelerar a jornada digital. Mas e as pe-
quenas empresas, como ficam?

Para entender, é preciso fazer uma 
reflexão e dar um passo para trás. Em 
2016, Klaus Schwab, economista e 
escritor alemão, afirmou: “estamos a 
bordo de uma revolução tecnológica 
que transformará fundamentalmente a 
forma como vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Em sua escala, alcance 
e complexidade, a transformação será 
diferente de qualquer coisa que o ser 

O novo normal e a digitalização 
das pequenas e médias empresas

humano tenha experimentado antes” - 
ele não estava falando do Coronavírus e 
sim, da 4ª Revolução Industrial. 

O que Schwab e nenhum de nós es-
perávamos era uma pandemia, mas ela 
chegou e como ele previu, trouxe uma 
realidade diferente de tudo que havíamos 
vivenciado até o momento. Agora, o home 
office, delivery, lives de entretenimen-
to, homeschooling, e-commerce foram 
incorporados ao nosso dia a dia. A crise 
vai passar, mas vai deixar um impacto em 
todos, inclusive entre as MPEs. 

Foram 715 mil empresas que fecharam. 
É muita coisa. Uma pesquisa do Sebrae 
diz que mais da metade dos MEIs e pe-
quenos negócios estão fechados porque 
só conseguem operar de forma presencial 
e 12% diz que poderia estar operando, 
mas que não tem a tecnologia para isso. A 
tecnologia existe, mas quem trabalha por 
conta ainda não a enxerga como recurso 
capaz de auxiliá-lo de fato. 

Faz sentido porque durante anos, todos 
benefícios das inovações tecnológicas 
eram restritos às grandes companhias, 
que tinham recursos para investir em 
soluções que necessitavam de grandes 
aportes de investimentos em hardware 
e software. Ou seja, um movimento que 

excluía as pequenas. Porém, com a po-
pularização da computação em nuvem, 
essa dinâmica mudou e facilitou o acesso 
à tecnologia. 

Hoje, já é possível fazer várias tarefas 
de gestão em aplicativos gratuitos ou 
com valores muito acessíveis e de uma 
forma fácil de usar. As pequenas empre-
sas têm a vantagem de conseguir fazer 
mudanças mais rápidas. E é justamente 
essa capacidade de adaptação aliada à 
criatividade do brasileiro e ao potencial 
da tecnologia que podem salvar muitos 
pequenos negócios. 

As companhias maiores conseguem 
investir em soluções robustas, mas 
ao mesmo tempo sofrem porque são 
grandes estruturas departamentaliza-
das, com gestão hierarquizada, muita 
burocracia e processos demorados. A 
Dona Joana que vende bolo só precisa 
consultar a si mesma se decidir vender 
novos sabores – ela não precisa criar um 
projeto e passar por diversas aprovações. 
E com o acesso à tecnologia, ela consegue 
promover e vender seus novos sabores 
de forma rápida e eficiente. 

O movimento forçado de digitaliza-
ção criado pela pandemia obrigou as 
empresas, independente do porte, a 
adotar novas formas de trabalhar para 
se manterem competitivas. E embarcar 
na transformação digital não é mais uma 
escolha e sim uma questão de sobrevi-
vência. 

A vantagem competitiva estará nas 
mãos de quem entender que pequenas 
empresas também precisam de plane-
jamento, controles e ferramentas inteli-
gentes. E que tudo isso já está disponível 
a distância de poucos cliques.  

(Fonte: Daniel Peralles é head de tecnologia da ao³).

DIFERENçA DE TEMPO ENTRE O INíCIO DE uM EvENTO E O 
MOMENTO EM QuE Os sEus EFEITOs sE TORNAM PERCEPTívEIs

Os “FALsOs IMPREvIsTOs”: COMO 
DIMINuIR A LATêNCIA EM uMA EQuIPE

    Leia na página 6
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Caiu a confiança dos empresários 
O Índice de Confiança Empresarial, 

medido pela FGV, teve queda de 0,4 ponto 
na passagem de setembro para outubro. 
Foi a primeira queda depois de cinco altas 
consecutivas. Com isso, a confiança dos 
empresários brasileiros chegou a 97,1 
pontos, em uma escala de zero a 200 
pontos. A queda foi puxada pelo Índice 
de Expectativas, que mede a confiança no 
futuro. O recuo pode ser entendido como 
um movimento de acomodação após uma 
sequência de altas que levaram o índice 
ao nível do período anterior à chegada 
da pandemia da Covid-19 no país (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-falsos-imprevistos-como-diminuir-a-latencia-em-uma-equipe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/virtudes-para-um-novo-tempo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-fundamental-ler-contratos-termos-de-uso-e-politicas-de-privacidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marcas-devem-apostar-em-marketing-de-afiliados-durante-a-black-friday-e-natal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-pix-vai-provocar-melhorias-de-internet-banking/
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Virtudes para 
um novo tempo

Tempos de 
turbulência, tempos 
nervosos, ciclo do 
medo, paisagens 
mortuárias e 
locupletadas de 
doentes, aqui, ali 
e nas lonjuras do 
planeta. 

Hora da grande refle-
xão: o que tenho, 
o que sou e o que 

serei nesse novo mundo 
que ainda não mostrou de 
todo a cara? A reflexão de 
hoje é uma estreita vereda 
por onde podemos passar, 
sob a crença de que todo 
esforço se fará necessário 
para lapidarmos valores e 
virtudes ou mesmo ten-
tarmos adquiri-las. E não 
podemos perder tempo. 

Sêneca, o sábio, ao es-
crever sobre a brevidade 
da vida, ensina: "Não é 
curto o tempo que temos, 
mas dele muito perdemos. 
A vida é suficientemente 
longa e com generosidade 
nos foi dada, para a reali-
zação das maiores coisas, 
se a empregamos bem. Mas 
quando ela se esvai no luxo 
e na indiferença, quando 
não a empregamos em nada 
de bom, então, finalmente, 
constrangidos pela fatali-
dade, sentimos que ela já 
passou por nós sem que 
tivéssemos percebido".

Saber administrar o tem-
po é, hoje, um dos desafios 
instigantes do nosso co-
tidiano. O tempo não se 
mata. "Quem mata tempo 
é suicida", satirizava Millôr 
Fernandes. A reprimenda 
parte também do drama-
turgo inglês H.D. Thoreau: 
"Como se fosse possível 
matar o tempo sem ferir a 
eternidade".

Mãos à obra. Tempos de 
prudência, que os estóicos 
consideravam “a ciência 
das coisas a fazer e a não 
fazer”, e que supõe o ris-
co, a incerteza, o acaso, 
o desconhecido. André-
-Comte Sponville lembra 
bem, quando diz que a 
prudência sugere a ética da 
convicção ou, ainda, a ética 
da responsabilidade, nos 
termos de Max Weber. So-
mos impelidos a responder 
por nossos atos e por suas 
consequências. Ao lado 
da prudência, impõe-se a 
virtude da moderação, tão 
importante nesses tempos 
agressivos que estamos 
presenciando. 

Não exagerar, não rom-
per os limites de nossas 
identidades, desfrutar 
livremente da própria 
liberdade, contentar-se 
com pouco ou com o es-
tritamente necessário, sem 
arroubos e extravagâncias 
que acabam roubando 
nosso estoque de bom 
senso. Já a intemperança, 
dizia Montaigne, é “a peste 
da volúpia”. Tempos de 
pavonice, tempos de alta 
visibilidade, de desfiles 
canhestros na mídia para 
chamar a atenção de es-
pectadores e ouvintes. 

Tempos de Luís XIV, que 
desfilava em Versailles em 
seu cavalo branco adorna-
do de diamantes. Tempos 
do Estado-Espetáculo, 
onde atores e atrizes da 
política desfilam vaidades. 
Daí desponta o valor da 
humildade, que Sponville 
designa como “a virtude 
do homem que sabe não 
ser Deus”. Humildade, 
de “húmus” (terra), quer 
significar que somos filhos 
da terra. Os mais genero-
sos costumam ser os mais 
humildes pela misericórdia 
e compaixão de seu cará-
ter. Tempos de dureza, de 
notícias tristes, pesadelos, 
ódio, com os opostos se 
matando nas arenas de 
vingança. 

Não é hora de criarmos 
um contraponto a esses 
tempos de desdita e maldi-
ção? Leiamos Ítalo Calvino 
em Seis Propostas para o 
Próximo Milênio, ao citar 
Leopardo ante o insusten-
tável peso de viver: “ima-
gens de extrema leveza, 
como os pássaros, a voz 
de uma mulher que canta 
na janela, a transparência 
do ar e, sobretudo, a lua”. 
Tentemos viver de modo 
mais leve, suave, evitando 
rompantes e atitudes tres-
loucadas.

Tempos de injustiça, de 
acusações malévolas, de 
fake news construídas para 
sujar a imagem de adver-
sários. Então, busquemos 
a deusa Têmis, com sua 
balança e os dois pratos 
em equilíbrio, apontam 
para o estado da ordem e 
da igualdade. Dizia Kant: 
“é justa toda ação, cuja 
máxima permite que a livre 
vontade de qualquer um 
coexista com a liberdade 
de qualquer outro, segun-
do uma lei universal”. Sim, 
a justiça é a vontade de se 
atribuir a cada um o que 
lhe cabe.

Uma virtude leva à outra. 
A justiça se liga aos atos 
de boa fé, à sinceridade, 
à verdade. A boa fé sus-
cita reconhecimento das 
qualidades humanas, sem 
exageros, na versão das Es-
crituras: nenhum homem 
é capaz de acrescentar 
um palmo à sua altura. 
É o que é, nos moldes 
da construção divina. Tal 
verdade sugere afastar a 
gabolice, o estilo fanfarrão, 
a dissimulação, a arte de 
enganar. Todos devemos 
aspirar fidelidade ao que 
é verdadeiro.

Por fim, cultivar o amor. 
Amar o próximo deve 
significar praticar todos 
os deveres para com ele. 
Amar os entes queridos, 
praticar boas ações, eli-
minar eventuais doses de 
ódio que chegam nas ondas 
de intensa polarização 
política. Nietzsche anun-
ciava: “o que fazemos por 
amor se consuma além do 
bem e do mal”.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

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

Gaudêncio Torquato (*)

Dicas importantes para não 
ser vítima de phishing

Com a Covid-19 há mais de sete 
meses obrigando os brasileiros 
a ficarem isolados em suas ca-

sas, muitos criminosos se beneficiam 
disso para elaborar ciberataques, seja 
usando nome de grandes marcas ou 
explorando falhas de segurança em 
sistemas operacionais e aplicativos, 
além do comportamento inseguro na 
internet. Com isto, a cibersegurança 
acaba se tornando um assunto em pauta 
não apenas no mundo corporativo, mas 
também na vida pessoal das pessoas.  

Com o home office ativo e sem 
previsão de término, um estudo feito 
pela PSafe revela que quase 30% dos 
entrevistados não utilizam quaisquer 
medidas de segurança contra ataques 
de phishing, que são golpes executados 
primariamente por e-mail onde o ciber-
criminoso tenta obter informações se 
passando por uma entidade confiável. 
Ainda, em 2020 foram detectados mais 
de 47 milhões de golpes de phishing, 
com uma a cada seis pessoas se tor-
nando vítimas. As consequências são 
severas, como o furto de nomes de 
usuário, senhas de acesso e detalhes 
de cartão de crédito.

Neste momento, todos se perguntam 
como fazer para se proteger, não é mes-
mo? A resposta é bem simples e para 
colaborar com a prevenção, a Daryus 
Consultoria preparou oito dicas que 
ajudarão todos a ficarem atentos quan-
do uma tentativa de invasão acontecer. 

Quem é o remetente?
Ao receber comunicações eletrônicas 

como, por exemplo, um e-mail, SMS 
ou mensagem no WhatsApp/Telegram, 
certifique-se que o remetente é confiá-
vel. Se você tiver qualquer dúvida, não 
clique em links ou abra anexos sem 
primeiro tentar uma forma alternativa 
de contato, para validar o remetente. É 
claro, você pode usar de ferramentas de 
pesquisa, como o Google, para identificar 
exemplos de tentativas de golpes online.

Analise bem o conteúdo recebido
Antes de mais nada, é muito impor-

tante pensar antes de fornecer qualquer 
tipo de dado, especialmente se forem 
informações pessoais ou detalhes 
como senhas ou o número e código de 
segurança do seu cartão de crédito. 
Lembre-se que instituições sérias não 
pedem esse tipo de informação por 
e-mail, WhatsApp ou canais similares. 
Na dúvida, busque o site oficial e tente 
entrar em contato. Tenha sempre muito 
cuidado com links, valide antecipada-
mente o redirecionamento colocando o 
cursor do mouse em cima e certifique-
-se que o site é o oficial da empresa em 
questão. Fique especialmente atento se 
o diálogo começar com um tratamento 
genérico, como “Sr.”, “Sra.”, “Prezado” 
ou com o número do celular no lugar 
do nome. Novamente, se você ficou 
em dúvida se o remetente é uma fonte 
confiável, busque o canal oficial da ins-
tituição, que normalmente encontra-se 
disponível no próprio site da empresa.

Atenção com os assuntos do mo-
mento ou de bem comum

A internet é uma rede de pesca 
para os cibercriminosos. Anúncios ou 

HTTPS Everywhere: Ajuda a forçar 
os sites a utilizarem protocolo seguro 
(de HTTP para HTTPS) e impede o 
acesso às páginas em caso de protocolo 
inseguro;

Privacy Badger: Evita que rastrea-
dores detectem o modo de navegação 
e ofereça propagandas baseada em 
seu uso;

Disconnect: Bloqueador de rastrea-
dores (também bloqueia rastreadores 
de rede social). Pode ser utilizado como 
alternativa ou em conjunto ao “Privacy 
Badger”;

AdGuard: Ferramenta indispensável 
e poderosa para bloquear anúncios e 
páginas de phishing;

Malwarebytes Browser Guard: Fer-
ramenta contra páginas de phishing, 
malware e bloqueador de anúncios. 
Recomenda-se o seu uso com “Ad-
Guard”;

Netcraft: Identifica páginas de 
phishing baseado na reputação. A fer-
ramenta possibilita enviar informações 
colaborativas e ajuda a comunidade a 
se proteger contra páginas maliciosas;

LastPass: Gerenciador de senhas. 
Ótimo para acessar as contas pelo cofre, 
evitando salvar senhas no navegador e 
digitar em campos de senha.

Mas atenção: Tenha certeza de que 
está baixando o complemento na pá-
gina oficial do seu navegador.

Serviços temporários
Ao criar um e-mail temporário utilize 

as ferramentas Mohmal e Temp Mail. 
Atenção: evite o recebimento de dados 
sensíveis nos e-mails temporários.

“As dicas dificultam ou anulam 
ações maliciosas de cibercrimino-
sos, mas vulnerabilidades sempre 
irão existir no meio digital. A chave 
para essa defesa é que as empresas 
forneçam para os seus funcionários 
uma arquitetura de segurança de 
ponta a ponta, abrangendo todas as 
redes, terminais, dispositivos móveis 
e nuvem. Empresas que possuem uma 
gestão de risco de segurança ciber-
nética efetiva estão bem protegidas”, 
explica Claudio Dodt, Evangelista de 
Cibersegurança e Proteção de Dados 
na Daryus Consultoria.

Cuidado com as armadilhas: os cibercriminosos buscam brechas por meio de links maliciosos, aplicativos 
falsos, dentre outros. O Objetivo é único: roubar você!

manchetes de matérias tendenciosas 
em redes sociais e sites podem ter 
sido criadas para induzir a vítima com 
maior facilidade ao ataque. Desconfie 
dos anúncios fora da realidade e não 
dê os seus dados quando solicitados. 
Procure em ferramentas de buscas 
sobre o site e os comentários de quem 
buscou pelo serviço.

Prefira desconfiar
Desconfiar é a palavra-chave nessas 

horas, mesmo que a mensagem venha 
de pessoas conhecidas ou familiares, 
pois eles podem ter sido vítimas de 
phishing. Não deixe a emoção tomar 
conta, use o senso crítico. Busque meios 
alternativos de contactar essas pessoas 
e ter a certeza de que eram elas mesmas 
nas mensagens de conteúdo duvidoso. 
Vale pecar pelo excesso.

Autenticação
Nos dias de hoje, é preciso ter uma 

noção básica de segurança na internet 
e de como os aplicativos fazem essa 
gestão. Verifique se o aplicativo fornece 
duplo fator de autenticação, a maioria 
das ferramentas como WhatsApp, Fa-
cebook e Instagram já permitem adotar 
essa medida, e é um ponto essencial 
para evitar que sua conta seja invadida 
ou clonada. Periodicamente, troque as 
senhas e faça disso uma rotina. Por fim, 
remova o seu cadastro de serviços não 
utilizados e use o “Just Delete Me” como 
auxílio de exclusão de contas.

Procedimentos
Sempre tenha uma ferramenta Anti-

vírus Firewall e invista se necessário, 
mas saiba que existem várias soluções 
gratuitas que podem te dar um bom 
nível de proteção básica. A AV-Test e 
AV Comparatives apresentam dados de 
testes realizados pelas companhias de 
segurança e isso pode ajudar a escolher 
a melhor solução. Lembre-se de manter 
os navegadores e aplicativos sempre 
atualizados e, é claro, não deixe de 
aplicar atualizações e correções no 
seu sistema operacional. Para acesso 
mobile, prefira os navegadores que 
contam com bloqueador de anúncios 
e, novamente, não esqueça de aplicar 
as atualizações e correções no seu 
dispositivo e aplicativos.

Complementos para navegadores
Complementos para navegadores são 

uma das formas de melhorar a seguran-
ça! Veja algumas opções para navegar 
mais seguro:

News@TI 

LG lugar de gente abre inscrições para o seu 
Programa de Estágio

@A LG lugar de gente, líder em produção de tecnologia para 
gestão de RH, está com inscrições abertas para o seu Programa 

de Estágio 2021. As vagas são para estudantes matriculados em 
cursos de graduação na área de tecnologia, que já estejam a partir 
do 3ª período. As oportunidades são para a grande Goiânia (GO) e 
Belo Horizonte (MG), e os interessados podem se inscrever até 9 de 
novembro. Os candidatos serão submetidos a avaliações técnica e 
comportamental, além de entrevista com gestores da LG e feedback 
de participação. Entre as habilidades necessárias, é importante ter 
conhecimento em informática e desenvolvimento de software, bom 

relacionamento interpessoal, ser colaborativo e gostar de inovação 
(lg.com.br/estagio).

VMware e Samsung se unem

@A VMware, Inc. anuncia uma parceria com a Samsung Electro-
nics Co., Ltd. para ampliar ainda mais sua liderança em 5G. Por 

meio dessa colaboração, as empresas buscam ajudar os Provedores 
de Serviços de Comunicação (CSPs) a atender aos requisitos das 
redes 5G e acelerar a implantação dela, otimizando o portfólio da 
Samsung de ofertas de telecomunicações do Core a Edge e RAN para 
ambas as conteinerização de funções de rede (CNFs) e virtualização 
das funções de rede (VNFs) com a VMware Telco Cloud Platform.

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik



www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 04 de novembro de 2020Economia 3

D - Tudo sobre Abelhas
A Associação Brasileira de Estudos das Abelhas acaba de relançar seu 
site oficial (www.abelha.org.br), com novo layout e nova organização. 
A nova proposta foi construída de maneira a tornar mais ágil a busca 
por informações científicas sobre a conservação de abelhas e outros 
polinizadores, facilitar o acompanhamento das notícias sobre estudos 
no Brasil e no mundo e incentivar a curiosidade e a conscientização 
sobre o fascinante universo das abelhas. Apicultores, meliponicultores, 
agricultores, educadores e estudantes, além de entusiastas do tema, 
podem navegar pelo reformulado espaço Tudo sobre Abelhas, que está 
mais completo, ricamente ilustrado.

E - Calendário para o Varejo 
Todas as datas importantes de 2021 para você num calendário preparado 
pelo CakeERP para sua loja ser um sucesso o ano todo! Planeje suas 
ações, sejam elas comerciais ou não, na sua loja ou e-commerce, suas 
campanhas sazonais e aproveite todas as oportunidades comerciais 
que cada data proporciona, sempre buscando os melhores resultados. 
Afinal, nada melhor que planejar bem o seu ano com antecedência. 
Baixe o calendário acessando o link: (https://pensegrande.cakeerp.com/
calendario-oportunidades-para-o-varejo-2021).

F - Certificado IFS Food 
A indústria de conservas de pescado Crusoe Foods, detentora da marca 
Robinson Crusoe, que no Brasil está instalada no município de São Gon-
çalo do Amarante, no Ceará, obteve a certificação International Featured 
Standards - IFS FOODS, uma das mais importantes certificações de qua-
lidade e segurança alimentar, reconhecida no mercado internacional. A 
certificação comprova que a empresa, processo ou produto cumpre com 
uma norma aplicável e com credibilidade, garantindo maior segurança 
nos contratos e às exigências dos clientes. A Crusoe Foods é hoje a única 
empresa de conservas de pescado do Brasil a possuir esta certificação, 
o que lhe permitirá alcançar novos mercados e seguir em ritmo elevado 
de crescimento. Saiba mais em: (https://robinsoncrusoe.com.br/).

G - Alavancando Vendas
Para auxiliar pequenos negócios que ainda estão sofrendo com a crise 
e também ajudar a alavancar vendas no final do ano, a Confederação 

A - Combate à Corrupção
A BRF patrocina a segunda edição do Prêmio ‘Não Aceito Corrupção’. Em 
parceria com o Instituto Jatobás, o concurso convida estudantes e profes-
sores universitários a apresentarem soluções inovadoras para o combate 
à corrupção nas categorias de comunicação, tecnologia e academia. O 
concurso cultural destinado a estudantes universitários de graduação e 
pós-graduação busca contribuir para a sensibilização, a mobilização e a 
divulgação dos conceitos relacionados ao tema do combate à corrupção, 
por meio do estímulo ao desenvolvimento e reconhecimento de proje-
tos acadêmicos, aplicativos e peças de comunicação, divididos em três 
categorias. O melhor projeto de cada categoria será premiado com R$ 
6 mil. Fonte e mais informações: (https://naoaceitocorrupcao.org.br/).

B - Empresa Familiar 
Gerenciar uma empresa de família sempre traz dificuldades peculiares 
que não são encontradas em outros empreendimentos. Pensando nisso, 
o grupo Ser Educacional promove, nesta quarta (4) e na quinta-feira 
(5), o Congresso de Governança Corporativa em Empresa Familiar. 
As palestras são gratuitas e 100% online. O evento objetiva discutir as 
formas eficazes de implantar um sistema de governança, assegurando 
que os administradores estejam sempre alinhados com os donos do 
negócio. O Congresso também irá trazer cases de sucesso de algumas 
corporações e explicar como funciona a formalização das estruturas de 
governança. Mais informações e inscrições gratuitas em: (http://eventos.
sereduc.com/eventos-online). 

C - Pequeno Empresário
A startup Economapas criou a campanha “Apoio ao Pequeno Empresá-
rio”, que disponibiliza a empreendedores, acesso especial gratuito por 24 
horas, ao software de inteligência da empresa, que une recursos de Big 
Data, avançados métodos computacionais e estatísticos, transformando 
dados demográficos, socioeconômicos e de mercado em informações 
relevantes para a tomada de decisões por empresas e empreendedores de 
diversos segmentos em todo o território nacional. No software é possível 
ter acesso a todas as informações de população, renda e empresas con-
correntes no raio de 1km do endereço do negócio, o que ajuda a mapear 
o potencial de vendas e criar estratégias para venda por entrega. Para 
participar, basta acessar: (http://www.economapas.com.br/cadastro). 

Brasileira de Empresas Juniores, lança a ‘Semana Unidos pelo Brasil’. 
O evento acontece de entre os próximos dias 11 e 14, tendo como ex-
pectativa impactar cerca de 10 mil empresários. Em formato online e 
gratuito, o evento traz trilhas de conteúdos sobre marketing, vendas, 
gestão financeira, modelo de negócios, inovação e tecnologia.  Objetiva 
levar experiências, ferramentas e conteúdos que possam aumentar a 
competitividade de pequenos negócios, além de potencializar o cres-
cimento dos pequenos empreendimentos, já que eles são a maioria no 
Brasil e os mais atingidos pela crise. Inscrições: (https://congresse.me/
eventos/supbr).

H - Meias Antivirais
O Grupo Lupo, após ser a pioneira em lançar máscaras antivirais a 
partir do fio têxtil de poliamida da Rhodia, Amni® Virus-Bac OFF, a 
marca apresenta ao mercado meias com a mesma tecnologia. Os itens 
inéditos foram desenvolvidos para combater a proliferação de bactérias 
e a transmissão de vírus em artigos têxteis, graças ao agente antiviral e 
antibacteriano inserido na matriz polimérica do fio. Assim, ao retornar 
para casa, os usuários podem retirar os calçados sem a preocupação 
de levar bactérias ou vírus para dentro de seus lares, preservando a 
segurança daqueles que amam. Outro benefício é o toque macio e a sua 
tecnologia de rápida absorção da transpiração, além da secagem rápida, 
agregando conforto e bem-estar por toda vida útil da peça. Saiba mais 
em: (www.lupo.com.br).

I - Área de Saúde
Com o objetivo de oferecer suporte teórico e prático para todos aqueles 
que desejam aprimorar seus conhecimentos na área da saúde, bem como 
promover a capacitação profissional, o Centro de Simulação e Pesquisa 
da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo realiza diversos cursos. 
Entre eles: prestação dos primeiros socorros, com aulas teóricas e prá-
ticas oferecidas em duas datas, próximos dias 9 e 12. Para profissionais 
e estudantes da área, oportunidades para aprender a realizar o suporte 
avançado de vida adulto e pediátrico e identificar e tratar arritmias cardí-
acas. As aulas acontecerão de forma presencial, no Centro de Simulação 
e Pesquisa São Camilo, Av. Pompeia, 1.050. Confira a agenda e faça sua 
inscrição pelo site (www.hospitalsaocamilosp.org.br).

J - Última Hora
A partir de agora, turistas, exploradores e todos que queiram escapar da 
rotina podem fazer com facilidade reservas de última hora em excelentes 
hotéis com preços mais em conta. A Escaper é a primeira plataforma 
exclusiva de reservas de last minute do país e um novo canal para que 
o segmento hoteleiro possa ofertar promoções e serviços perecíveis, 
fazendo com que muitos quartos não virem a noite desocupados, o que 
onera os estabelecimentos. Assim, a ferramenta ajuda os parceiros com 
as vendas para o mesmo dia, não competindo com seu ativo em outras 
datas do ano. Saiba mais em: (https://escaper.com.br/). 

Brasil: a bola da vez na 
publicidade digital

O mundo da 
publicidade digital no 
Brasil deve passar por 
grandes mudanças nos 
próximos anos

Essa é uma transformação 
que já vinha em constru-
ção, mas que foi muito 

acelerada pela pandemia. A ver-
dade é que o mercado brasileiro 
da publicidade digital vem se 
descobrindo, inovando e crian-
do atrativos irresistíveis para as 
grandes e, também, pequenas 
marcas, com o crescimento dos 
marketplaces. 

Costumo dizer que a publi-
cidade móvel funciona muito 
melhor do que qualquer outro 
anúncio, pois tem a capacidade 
da segmentação, que permite às 
marcas atingir, de forma dire-
cionada, milhões de pessoas em 
diferentes contextos, horários 
e formatos.  

E alguns movimentos impor-
tantes já sinalizam o caminho 
que será tomado. 

A chegada da Amazon Ads 
no Brasil, por exemplo, com 
certeza, impacta players impor-
tantes como Google e Facebook 
ou qualquer outra empresa que 
tenha foco no desempenho de 
e-commerce, uma vez que a 
solução da Amazon, tem como 
abordagem principal impactar 
compradores diretos ou reais, 
fazendo uso da qualidade de 
dados que possuem. 

Esta vinda da companhia 
impacta, inclusive, as grandes 
cadeias de supermercado e 
magazines que, já descobriram 
a venda publicidade em suas 
páginas como forma de atrair 
os consumidores. E esses mo-
vimentos de mercado trazem 
mudanças significativas para 
os grandes varejistas brasileiros 
que vendem publicidade em 
seus portais de e-commerce, 
e, certamente, vão gerar or-
çamentos importantes, já que 
tanto a Amazon quanto os 
demais players são vistos como 
excelentes investimentos para 
as marcas que hoje buscam 
opções rentáveis e assertivas. 

No caso da Amazon, a 
questão é que o mercado 
brasileiro é muito importante 
por duas razões fundamentais. 
A primeira é por causa do 
desenvolvimento ou do quão 
grande é o seu e-commerce 
para a Amazon. O Brasil está, 
hoje, entre a sexta e sétima 
posição como maior mercado 
de e-commerce do planeta e 
representa 50% de tudo o que 
acontece na América Latina. 
Então, obviamente, entrar no 
Brasil significa operar em 50% 

da América Latina. 
E o segundo ponto é que, 

assim como o e-commerce é 
muito grande, a indústria da 
publicidade digital segue a mes-
ma proporção, o que corrobora 
com as intenções de mercado 
da empresa. E assim é para 
qualquer outro player. Entrar 
no Brasil, significa assumir 
que está no maior mercado da 
América Latina e em um dos 
mais importantes do planeta. 
E isso, lá na frente, tem muita 
relevância, tanto que, se obser-
varmos bem, todas as grandes 
e importantes empresas do 
mundo da publicidade e do 
comércio digital que têm algum 
tipo de conexão com o Brasil, 
caminham a passos largos para 
sua consolidação. 

Dentro dessa estratégia, ou-
tros players como Alibaba, por 
exemplo, já tem mirado o Brasil 
como uma grande oportuni-
dade e, seguramente, quando 
entrarem na América Latina o 
farão pelo Brasil. E esse olhar 
de fora, que ficou evidente com 
a chegada da Amazon Ads, já 
fez o mercado interno se arti-
cular. Os grandes marketplaces 
criaram áreas exclusivas para 
a venda de publicidade e, em 
muitos deles, o resultado já 
representa parte significativa 
dos faturamentos. 

Para fazer frente à Amazon, 
o Magazine Luiza, por exemplo, 
vem se cercando de ferramen-
tas, como a recente compra 
do Canaltech, plataforma mul-
timídia com foco na produção 
de conteúdo de tecnologia em 
texto, áudio e vídeo, que atin-
ge mensalmente cerca de 24 
milhões de visitantes únicos. O 
quanto as empresas brasileiras 
e estrangeiras vão evoluir no 
mercado brasileiro ainda é difí-
cil prever, mas o certo é que há 
um universo de possibilidades 
ainda pouco exploradas. 

E, neste cenário, vejo que for-
mas como o shoppable Ads, sem 
dúvida, ganharão ainda mais 
espaço na estratégia das em-
presas, principalmente àquelas 
marcas que contam com forte 
presença nos marketplaces. 
Os consumidores, cada vez 
mais, buscam praticidade para 
pesquisar e realizar suas com-
pras e, evidentemente, uma 
ferramenta capaz de encurtar 
a jornada de compra terá forte 
aceitação neste processo. 

Assim, os concorrentes que 
melhor souberem articular estas 
ferramentos em suas estratégias 
sobreviverão neste mercado, 
que ficará ainda mais concorrido 
e dinâmico, a cada ano. 

(*) - É CEO e fundador da Adsmovil 
(https://adsmovil.com/pt-br/).

Alberto Pardo (*)

Os aditamentos dos 
contratos deverão 
ser feitos pelo sis-

tema SisFies. A Portaria nº 
655/2020 que prorroga o pra-
zo foi publicada ontem (3) 
no Diário Oficial da União. 

A medida vale para con-
tratos simplificados e não 
simplificados. No caso de 
aditamento não simplifi-
cado, quando há alteração 
nas cláusulas do contrato, 
como mudança de fiador, 
por exemplo, o aluno precisa 
levar a documentação com-
probatória ao banco para 
finalizar a renovação. Já nos 
aditamentos simplificados, 
a renovação é formalizada a 
partir da validação do estu-
dante no sistema.

Os contratos do Fies de-
vem ser renovados semes-
tralmente. O pedido de adi-
tamento é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino 

Medida vale para contratos simplificados e não simplificados.
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Mercado financeiro 
eleva projeção da 
inflação 

A previsão do mercado finan-
ceiro para o IPCA deste ano 
subiu de 2,99% para 3,02%. A 
estimativa está no boletim Fo-
cus de ontem (3), publicação 
divulgada todas as semanas 
pelo Banco Central (BC) com 
a projeção para os principais 
indicadores econômicos. Para 
2021, a estimativa de inflação 
variou de 3,10% para 3,11%. A 
previsão para 2022 e 2023 não 
teve alteração: 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Para alcançar a meta de in-
flação, o BC usa como principal 
instrumento a Selic, estabele-
cida atualmente em 2% ao ano 
pelo Copom. A expectativa é 
que a Selic encerre 2020 em 2% 
ao ano. Para o fim de 2021, a 
expectativa é que a taxa básica 
chegue a 2,75% ao ano. 

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC mantive-
ram a projeção para a queda 
da economia brasileira neste 
ano em 4,81%. Para o próximo 
ano, a expectativa para Produ-
to Interno Bruto (PIB)  é de 
crescimento de 3,34%. A pre-
visão para a cotação do dólar é 
encerrar o ano em R$ 5,45. Para 
o fim de 2021, a expectativa é 
que a moeda americana fique 
em R$ 5,20 (ABr).

Governo prorroga prazo para 
renovação de contratos do Fies

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou para 30 de novembro o prazo 
para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2020

de ensino, que tiveram os 
seus prazos de validade 
expirados, deverão ser aca-
tados pelos bancos, para 
renovação do financiamento.

O Fies é o programa do go-
verno federal que tem como 
meta facilitar o acesso ao 
crédito para financiamento 
de cursos de ensino superior 
oferecidos por instituições 
privadas. Criado em 1999, 
ele é ofertado em duas moda-
lidades desde 2018, por meio 
do Fies e do Programa de 
Financiamento Estudantil 
(P-Fies). O primeiro é ope-
rado pelo governo federal, 
sem incidência de juros, para 
estudantes que têm renda 
familiar de até três salários 
mínimos por pessoa. Já o P-
Fies funciona com recursos 
dos fundos constitucionais 
e dos bancos privados par-
ticipantes, o que implica 
cobrança de juros (ABr).

e, em seguida, os estudantes 
devem validar as informa-
ções inseridas pelas facul-
dades no SisFies. Inicial-
mente, o prazo seria até 31 
de outubro, para contratos 
assinados até dezembro de 
2017. Os contratos do Novo 
Fies, firmados a partir de 
2018, têm prazos definidos 
pela Caixa. 

O próximo dia 30 também é 
a data limite para a realização 
de transferência integral de 
curso ou de instituição de 
ensino e de solicitação de au-
mento do prazo de utilização 
do financiamento, referente 
ao segundo semestre deste 
ano. Os Documentos de 
Regularidade de Matrícula, 
emitidos pelas instituições 

O Pix, novo sistema de trans-
ferências instantâneas criado 
e gerido pelo Banco Central 
(BC), entrará em funciona-
mento este mês. A nova forma 
de pagar e receber deverá abrir 
uma oportunidade de redução 
de custos tanto para pessoas 
físicas quanto para as jurídi-
cas. O sistema é um meio de 
pagamento, assim como boleto 
bancário, o TED, o DOC e as 
transferências entre contas de 
uma mesma instituição e os 
cartões de pagamento. 

A diferença é que o Pix 
permite que qualquer tipo de 
transferência e de pagamento 
ocorra em qualquer dia, incluin-
do fins de semana e feriados, 
e em qualquer hora. Se para 
as pessoas físicas seu uso será 
gratuito para enviar ou receber 
transferências e realizar com-
pras, para as pessoas jurídicas 
o Pix deverá baratear os custos 
envolvidos na comercialização 
de produtos, já que o processo 
não dependerá mais de inter-
mediários, como o que ocorre 
com o uso das maquininhas de 
crédito ou débito. 

Para aceitar o Pix no seu es-
tabelecimento, o comerciante 
deverá avaliar as condições e 

Pix abrirá possibilidade de redução 
de custos para empresas

O Pix deverá baratear os custos envolvidos na comercialização 
de produtos.

preços do serviço em sua institui-
ção financeira. É necessário ter 
uma conta-corrente, uma conta 
de poupança ou uma conta de 
pagamento pré-paga. O siste-
ma não está restrito a bancos. 
Outras instituições financeiras 
e também instituições de paga-
mento (como algumas fintechs) 
podem ofertar o Pix. No site do 
BC é possível consultar toda a 
lista de instituições que poderão 
oferecer o Pix.

Para receber um pagamento 
via Pix, o comerciante poderá 
gerar um QR Code, por meio 
de sua instituição financeira, e 
apresentá-lo ao pagador; ou in-
formar ao pagador sua chave Pix, 

que pode ser seu CNPJ, e-mail, 
telefone celular ou uma chave 
aleatória. O QR Code pode ser 
gerado uma única vez ou pode 
ser gerado a cada nova transa-
ção, a depender da escolha do 
recebedor. 

Uma vez concluída a tran-
sação, o recurso será imedia-
tamente encaminhado para a 
conta e o comerciante receberá 
em tempo real uma mensagem 
confirmando o crédito na conta. 
As transações do Pix, inclusive 
os recebimentos, estarão dispo-
níveis no extrato da conta ha-
bilitada para fazer o serviço, de 
forma facilmente diferenciada 
das demais transações (ABr).
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Honorários podem ser 
recuperados por quem 

ganhou a ação?

Para contratar um 
advogado sabe-se 
que ele vai cobrar 
honorários para 
laborar e, se o cliente 
ganhar, ainda vai 
demorar um tempo 
para receber o que é 
seu por direito

 

Desde a vigência do 
Código Civil de 2002, 
existe uma despesa 

que é possível ser cobrada 
do perdedor da ação, nor-
malmente esquecida pelos 
advogados, ou seja, o paga-
mento dos honorários que 
cobrou do cliente, os quais 
podem ser perquiridos de 
volta de quem deu causa e 
perdeu a ação judicial.

A título de exemplo, se 
você contrata um advogado, 
porque alguma empresa lhe 
fez uma cobrança indevida e 
ganha essa ação, você tem o 
direito de pedir a condena-
ção da empresa derrotada 
no pagamento da cobrança 
indevida e, também, os ho-
norários gastos por você. 
Isso acontece, pois, o per-
dedor tem o dever de arcar 
com os custos processuais e 
um deles é o pagamento dos 
honorários do advogado.

Para contratar um ad-
vogado, normalmente um 
valor é adiantado, e fica 
convencionado, ainda, um 
segundo pagamento, um 
percentual sobre a eventual 
condenação recebida.

Tal prática, feita por sé-
culos, só trazia prejuízo ao 
cidadão, sendo necessário 
sempre dividir uma parte 
com seu advogado, mas, 
analisando essa resolução, 
os legisladores criaram uma 
regra nova para alterar esse 
equívoco, que é a conde-
nação de quem deu causa 

a ação, no pagamento do 
advogado da parte contrária 
(vencedora).

Mais um exemplo: um 
cidadão contrata um ad-
vogado para processar a 
companhia aérea que lhe 
cobrou 120,00 reais de ex-
cesso de peso na bagagem, 
mas ele não deveria pagar. 
Ele contrata e paga ao seu 
advogado R$ 1.0000,00 
de início e convenciona 
que pagará mais 20% do 
que receber no processo 
judicial. Nesse exemplo, o 
contratante saindo vitorio-
so, terá direito de cobrar os 
R$ 120,00, os R$ 1.000,00 
e mais os 20% em cima dos 
R$120,00, tudo isso com 
correção monetária e juros.

E, outra importante van-
tagem,  pensando hoje na 
taxa de juros determinada 
pelo Banco Central, em 
torno de 2% ao ano, pa-
gar honorários a um bom 
advogado acaba sendo um 
real investimento, pois irá 
adiantar um valor que será 
corrigido pela inflação (IP-
CA-E) e mais 1% de juros 
ao mês, ou seja, 12% no ano, 
pelo menos seis vezes mais 
que a atual taxa Selic.

É importante deixar claro 
que para dar certo essa pos-
sibilidade da “despesa” com 
honorários de advogado, 
virar investimento, vai ser 
necessário contratar um 
bom profissional, pois para 
ter seus honorários devol-
vidos, a pessoa precisa sair 
vitoriosa da ação judicial, 
além do que, também não 
se pode contratar qualquer 
quantia exorbitante de 
honorários, importante ser 
algo próximo à tabela de 
honorários da OAB.

 
(*) - Pós graduado em Investimentos 

e Private Banking na IBMEC, é 
membro da Comissão de Defesa 
dos Credores Públicos/OAB-RJ 

e participa do Corpo Jurídico da 
Gouvêa Advogados Associados.

Gabriel Gouvêa Vianna (*)

Brasil abre 
novos 
mercados 
de produtos 
agropecuários

De 2019 para cá, o Brasil 
conquistou 100 novos mer-
cados para exportar produ-
tos da agropecuária nacio-
nal. Os mais recentes nessa 
lista foram os colombianos, 
com a exportação de suínos. 
Hoje, o mercado externo 
engloba além da venda 
de produtos tradicionais, 
como a carne. O Brasil se 
tornou agora exportador 
de castanhas, chá, frutas, 
pescados, lácteos e plantas, 
de acordo com os planos 
traçados pelo Ministério da 
Agricultura.

Destacam-se nesses no-
vos mercados a abertura de 
produtos não tradicionais 
como Castanha de Baru 
para a Coreia do Sul, mudas 
de coco para a Guiana, Cas-
tanha do Brasil para Arábia 
Saudita, milho de pipoca 
para Colômbia, gergelim 
para Índia, mudas de eu-
calipto para Colômbia, ovos 
com casca para Singapura 
e abacate para Argentina.

Foram abertos mercados 
para produtos de alto valor 
agregado, como material 
genético avícola para os 
Emirados Árabes Unidos e 
Marrocos e embriões equi-
nos para os Estados Unidos.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Comércio e Relações In-
ternacionais do Mapa, dos 
100 novos mercados, 45 
estão nas Américas, 40 na 
Ásia, 14 na África e um na 
Oceania (Fonte: Brasil 61). 

Segundo um relatório 
desenvolvido em mar-
ço pela Kantar, líder em 

compilação e interpretação 
de dados, 87% dos brasilei-
ros espera que as empresas 
devem comunicar suas atu-
ações e o que estão fazendo 
no dia a dia para lidar com 
o isolamento social e o novo 
Coronavírus. Hoje, o públi-
co espera um engajamento 
verdadeiro das marcas com 
as causas sociais. 

A “Black Friday”, é a sexta- 
feira com marca de vendas 
nos EUA. As lojas concedem 
descontos especiais. Pela 
história, não há indícios de 
que o termo tenha surgido de 
alguma prática discriminató-
ria. Porém, especialistas do 
movimento anti racismo no 
Brasil, afirmam que o termo, 
em um país como o nosso, é 
tirado de contexto e tem uma 
conotação racista. Há um 

Hoje, o público espera um engajamento verdadeiro das marcas 
com as causas sociais.
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A fábrica de lanchas da 
cidade de São José (SC), que 
produz 100% do portfólio 
brasileiro das marcas Armatti 
Yachts e Fishing Raptor, além 
de também abastecer outros 
países, especialmente da Eu-
ropa e Ásia, foi ampliada em 
46%. Nos últimos seis meses, 
a produção de lanchas cresceu 
em 35% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, dire-
cionada ao mercado brasileiro 
e também ao exterior.

“Dentro de uma visão de 
negócios, a pandemia também 
direcionou o público para 
outros tipos de lazer como é 
o caso da navegação”, conta 
Fernando Assinato, CEO dos 
estaleiros, ao informar que 
a intenção é “finalizar a ex-
pansão da planta fabril, que 
já está em andamento, até o 
final deste ano, passando de 
5.400m² para 7.900m² para 
atender à crescente demanda 
por barcos. Para manter a pro-
dução ativa e em crescimento 
exponencial, a estratégia é 
seguir investindo em novos 

projetos, qualidade, novos 
materiais e assim ampliar o 
portfólio das linhas, conclui.

As duas marcas possuem 
uma frota de 26 modelos 
de embarcações voltadas ao 
lazer e esportes aquáticos 
que vão de 21 a 48 pés, e a 
previsão é de que o estaleiro 
lance outros cinco modelos, 
sendo três modelos da marca 
Fishing Raptor e dois modelos 
da Armatti Yachts até o final 
de 2021.  Uma das novidades 
que terá sua primeira unida-
de entregue para um cliente 
paulista neste mês, é o modelo 
de 42 pés da Armatti Yachts. 

Além deste, o estaleiro 
pretende lançar um modelo 
maior, que terá a sua primeira 
unidade apresentada até o 
final do ano.. Em termos de 
mão de obra, mesmo diante 
da pandemia, todo o quadro 
de colaboradores do estaleiro 
foi aumentado e pretende 
fazer novas contratações que 
ocorrerão até o final do ano. 
Fonte e mais informações: 
(https://fishing.com.br/).  

Diante das incertezas e da 
queda nas vendas, muitas 
empresas tiveram grandes 
prejuízos econômicos e 
precisaram adotar novas 
estratégias para contornar 
a situação. A redução de 
custos é uma alternativa 
que pode contribuir po-
sitivamente na retomada 
econômica da empresa e 
um grande aliado nesse 
contexto é o comércio de 
usados. Optar pela compra 
ou venda de equipamentos 
usados pode trazer uma 
economia de 25% a 75% 
para a empresa. 

No Brasil, a EquipNet, 
empresa norte america-
na com mais de 20 anos, 
auxilia seus clientes no 
processo de negociação de 
equipamentos industriais 
usados ou desativados, de 
qualquer valor, em mais de 
20 segmentos como alimen-
tício, farmacêutico e P&D. 
“Para se manter ativa no 
mercado e sem prejuízos as 
empresas precisam buscar 
formas que supram essas 
novas necessidades. 

Além de conseguir redu-
zir custos através da venda 
de equipamentos que não 
tem mais utilidade para 
a  empresa, nosso servi-
ço também oferece uma 
alternativa de reestrutu-
ração através da compra 
de equipamentos usados, 
que tem um custo muito 
mais baixo e oferece quali-
dade em eficiência”, afirma 
Roberta Bosignoli, gerente 
de Operações e de Desen-
volvimento de Negócios da 
EquipNet. Conheça quatro 
benefícios do mercado de 

Equipamentos usados têm um custo muito mais baixo e 
oferecem qualidade em eficiência.

Marcas estudam retirar o termo 
“Black Friday” das campanhas
O isolamento social e o vírus da COVID-19, trouxe para a sociedade um pensamento mais crítico

mais o termo Black Friday 
no Grupo Boticário”, afirma 
Grynbaum. 

Outra marca que modifi-
cou o termo foi o grupo Ima-
ginarium. O termo adotado 
será “Color Friday”, e a ideia 
por trás dele é levar cores, 
otimismo, em um ano que o 
mundo todo teve que ter re-
siliência. Para Leiza Oliveira, 
CEO da Minds English School: 
“Estamos estudando a pos-
sibilidade para o ano que 
vem em nossas campanhas 
de adotar um novo termo, 
pois entendemos a neces-
sidade de abolirmos termos 
que causam desconforto 
e trazem a tona o passado 
tão cruel”, afirma a CEO da 
Minds Idiomas que destina 
cerca de 50% das vagas de 
gerência e diretoria para 
mulheres e negros. Fonte 
(https://mindsidiomas.com.
br/).

mês, o presidente do Grupo 
Boticário, Artur Grynbaum 
escreveu em seu LinkedIn 
que a marca deixará de usar 
o termo. 

Segundo ele: “Há anos 
conversamos sobre a possí-
vel origem do termo ‘Black 
Friday’, sobre a ausência de 

dados científicos/históricos 
que comprovem que esse 
termo realmente não se 
relacione à questão da es-
cravidão. Então, respeitando 
os movimentos que sentem 
desconforto com o termo, 
decidimos parar de refletir e 
começar a agir - não teremos 

Conheça quatro benefícios do mercado de 
equipamentos usados para sua empresa
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equipamentos usados para 
sua empresa:
 1) Redução de custos 

com manutenção 
- Manter um equipa-
mento gera custos 
de manutenção, mão 
de obra, além de gas-
tos adicionais como o 
consumo de energia. 
A venda de equipa-
mentos que não tem 
mais funcionalidade 
para a empresa pode 
trazer oportunidades 
significativas de redu-
ção de custos, além de 
lucro com o valor do 
produto. 

 2) Redução dos custos 
de depreciação - A 
despesa de deprecia-
ção é o valor perdido 
de acordo com o des-
gaste e tempo de vida 
de um equipamento. 
Através da venda de 
um produto que está 
parado e não gera mais 
receita para a empresa 
é possível eliminar os 
custos de depreciação 
e desempenho.

 3) Redução de impostos 

e seguro - A venda 
de um equipamento 
pode gerar redução 
no custo de impostos, 
que são empregados 
sobre o produto. Além 
disso também é pos-
sível conseguir uma 
redução no valor do 
seguro, para isso é 
necessário verificar 
quais equipamentos 
tinham seguro e quais 
podem ser retirados 
do plano. 

 4) Assistência e garan-
tia - Ao comprar um 
equipamento usado 
de uma empresa espe-
cializada e de confian-
ça é possível verificar, 
através da solicitação 
de registro, se ele re-
cebeu a manutenção 
adequada durante sua 
vida útil, isso serve 
como garantia de que 
ele está em bom esta-
do e irá ter um bom 
desempenho para sua 
empresa.

Fonte e mais informações: 
(https://www.equipnet.com/
pt/).

Fábrica de lanchas amplia 
área para atender produção

Nos últimos seis meses, a produção de lanchas cresceu em 35% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Acioni Cassaniga/reprodução

Marco Antonio dos Anjos (*)
 
Notícias de que o número de divórcios 

vem aumentando no Brasil durante 
a pandemia da COVID-19 colocam a 
dissolução do casamento novamente 
em destaque. 

Independentemente de tentar encon-
trar a explicação para esse crescimento, 
se resultado de um acirramento de âni-
mos causado pelo confinamento do casal 
ou se decorrente da facilidade gerada 
pela possibilidade de divórcio online, um 
aspecto a ser tratado é a dúvida sobre 
a existência ou não do chamado dano 
moral ao cônjuge que não desejava o 
final do relacionamento afetivo.

A decisão de um consorte requerer o 
divórcio necessariamente causa dano 
moral ao cônjuge que queria manter 
o casamento? A resposta é negativa. 
Embora represente o fim de um projeto 
do casal, o que evidentemente pode 
causar tristeza e frustração, é neces-
sário reconhecer que a possibilidade 

de um rompimento é inerente aos 
relacionamentos humanos. O afeto, 
anteriormente muito intenso, pode 
acabar por diversos motivos. 

Todo casamento tem o inerente risco 
de resultar em divórcio, o que pode 
ocorrer de forma consensual ou diante 
de um litígio levado ao Poder Judiciário. 
Assim, à primeira vista, a hipótese de 
dissolução do vínculo matrimonial, por 
si só, não gera um abalo psicológico que 
deva ser considerado tão intenso a ponto 
de caracterizar um dano moral, que é a 
dor psíquica, um sofrimento emocional 
muito elevado, que pode resultar em 
condenação de seu causador a efetuar 
uma reparação à vítima.

Embora o dano moral não seja uma 
consequência direta do término do rela-
cionamento, vale destacar, porém, que o 
rompimento da vida a dois pode se dar 
de forma tão grave que permita uma 
condenação ao dever de reparar a vítima. 
Tudo depende do caso concreto e deve ser 
analisado com cautela pelo Magistrado.

Há situações que ultrapassam a triste-
za pelo final do casamento. Um exemplo 
é o comportamento de um cônjuge 
que, ao ser infiel, acabe infectando o 
outro pelo vírus HIV. Trata-se de uma 
demonstração de tanto desprezo e ir-
responsabilidade que gera consequên-
cia grave à saúde do consorte. Também 
a ocorrência de agressões físicas pode 
causar dano moral em razão de sua 
clara gravidade.

Assim, embora não seja possível obri-
gar alguém a prosseguir em uma união 
que já não é respaldada pelo afeto, é 
cabível exigir sempre, do primeiro ao 
último dia da convivência, um respei-
to ao cônjuge. Ofensas graves e que 
passam dos limites da frustração pelo 
divórcio podem, sim, gerar um dano 
moral a ser reparado pelo seu causador. 

O final do relacionamento é aceitável; 
o desrespeito, não.

 
(*) - É Doutor em Direito pela USP e professor 
de Direito Civil na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, campus Campinas.

O divórcio causa dano moral?
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Acolhimento e 
reconstrução de 

vínculos no retorno às 
aulas presenciais

As discussões sobre 
o retorno às aulas 
presenciais nas 
escolas seguem 
dividindo opiniões

Enquanto a sociedade 
tenta compreender 
qual o momento mais 

seguro e apropriado para a 
retomada, os embates entre 
diferentes atores políticos 
tornam ainda mais difícil 
chegar a um consenso. Os 
estados adotaram critérios 
próprios para determinar 
o estágio da crise sanitária 
provocada pelo novo Coro-
navírus e isso faz com que 
não haja um alinhamento 
nas informações. 

A consequência de todos 
esses acontecimentos é a 
prevalência da insegurança 
e sabemos que o aprender 
não se manifesta em um 
ambiente em que alunos, 
professores e a escola estão 
com medo e receio.  Justa-
mente por isso, precisamos 
lembrar que escola não é 
hospital. Portanto, embora 
os cuidados sanitários sejam 
necessários, eles precisam 
ser pensados a partir da 
lógica do acolhimento e não 
apenas regras hospitalares 
de distanciamento e isola-
mento. 

Alunos e professores, que 
estão há meses sem se en-
contrar, vivendo diariamen-
te a tensão do momento, an-
siosos, alguns em luto pela 
perda de entes queridos, 
não poderão buscar o abra-
ço amigo dos colegas. Não 
devemos criar um ambiente 
escolar ainda mais pavoroso 
que o cenário externo. 

Isso agravaria as tensões 
e a sensação de mal estar 
seria perpetuada em um 
ambiente que deve pro-
porcionar acolhimento e 
esperança. Os desafios são 
enormes, sobretudo para os 
professores, que precisarão 
acolher os estudantes e as 
famílias, mas que também 
precisarão ser acolhidos 
por eles. 

Isso só será possível com 
protocolos claros adotados 
para, além de prover segu-
rança sanitária, permitir a 
construção de um ambiente 
de aprendizagem e par-
tilha. A partir disso, esse 
acolhimento deverá passar, 
necessariamente, pelo as-
pecto emocional. São meses 
de paralisação das aulas ou 
de aulas remotas, sem o 
convívio escolar e em meio 
a uma crise que espalhou 

medo e angústia. 
É hora de ouvir, ou melhor, 

escutar com empatia o que 
cada um tem para dizer. 
Os diferentes contextos 
ajudarão a entender quais 
caminhos seguir e como 
proporcionar práticas para 
lidar melhor com as preo-
cupações e adversidades 
do dia a dia. A privação do 
convívio escolar não repre-
senta apenas uma quebra no 
processo de ensino-apren-
dizagem, mas uma ruptura 
de relações. 

Reconstruir esse vínculo 
é, de certa maneira, se reco-
nectar com o mundo e con-
sigo mesmo, na medida em 
que nossas interações são 
essenciais na construção 
da nossa identidade. Para 
isso, é muito importante 
promover ações de integra-
ção em que todos possam 
compartilhar experiências 
para se reconectarem a 
partir das situações vividas. 
Importante salientar que 
todos, em diferentes níveis, 
estamos passando por um 
momento desafiador e por 
conta disso, de certa forma, 
continuamos conectados. 

Para nos adaptarmos a 
essa nova realidade duas ha-
bilidades emocionais serão 
fundamentais: resiliência 
e resolução de problemas. 
Colocar em prática nossa 
capacidade de mudar, de 
autoconhecimento, de não 
desistir e de enfrentar os 
contratempos optando pela 
alternativa positiva será a 
chave para estruturar novos 
caminhos a seguir, sejam 
eles no âmbito emocional 
ou até mesmo pedagógico. 

Entraremos em uma jor-
nada de descoberta até en-
tendermos o que funcionará 
e como e essa também será 
uma oportunidade de fazer 
diferente, de testar novas 
práticas e reinventar a for-
ma de ensinar. Nesse con-
texto, o desenvolvimento do 
socioemocional, já previsto 
na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), terá 
ainda mais relevância, uma 
vez que essas habilidades 
não somente geram impac-
to na qualidade de vida do 
indivíduo como também 
desempenham papel fun-
damental no processo de 
aprendizagem. 

Somente com foco no 
desenvolvimento delas será 
possível resgatar a aprendi-
zagem e diminuir as desi-
gualdades de ensino no país. 

   
(*) - É gerente pedagógico da Mind 

Lab, edtech líder em soluções 
educacionais inovadoras.

Thiago Zola (*)

Edital de citação Proc Nº 0036950-04.2020.8.26.0100.Tendo em vista que já foram esgotados todo 
os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. *, 
servindo a presente decisão como edital. Este Juízo Faz Saber a Francisco Marcelino Gomes, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação Cominatória por Adidas Ag, 
Adidas International Marketing B.v,, Asics Brasil, Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos 
Ltda. e Asics Corporation, julgada procedente para condenar o réu na obrigação de não fazer 
consistente em não utilizar produtos e marcas da autora que lhe foi imposta, em que o 
descumprimento implicará em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por produto violador de 
marca. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, 
por EDITAL, para os atos e termos do cumprimento de sentença e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente impugnação. No silêncio, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Membro da etnia karipuna, Tiago Forte é soldado e 
serve desde 2015 na Companhia Especial de Fronteira 
Clevelândia do Norte, em Oiapoque, no Pará. Ele é piloto 
de embarcação do Exército, conduzindo barcos e lanchas 
em missões no Rio Oiapoque e afluentes. A etnia karipuna 
é da própria região do Oiapoque. Ele disse que, de sua 
família, metade mora na Terra Indígena de Santa Isabel 
e a outra metade em Oiapoque. Tiago teve inspiração na 
família para entrar no Exército. 

“Eu quis servir para aprender, ter um conhecimento a 
mais e também me espelhando em meu tio, que já servia 
aqui no quartel. Desde 2002 ele servia. Para mim foi um 
orgulho estar servindo também”, disse. “Aqui em Cleve-
lândia do Norte foi onde eu adquiri muito conhecimento. 
Para mim, como indígena é uma honra estar servindo ao 
meu país”. O soldado contou que outras pessoas de sua 
aldeia já serviram o Exército. “Sempre existiu essa troca”, 
afirmou. “Um soldado indígena é um orgulho que se leva 
para dentro da comunidade por servir o Exército”. 

Tiago explicou que um indígena que serve ao Exército 
demonstra mais respeito, sabe liderar sua comunidade 
e correr atrás dos objetivos. Para ele, a relação entre o 
Exército e os povos indígenas é das melhores possíveis 
pelo fato de os “povos das aldeias” servirem a uma das 
Forças Armadas. De uniforme, parado sob o sol enquan-
to dava entrevista às margens do Rio Oiapoque, Tiago 
falava baixo, demonstrando estar um pouco deslocado 
de seu cotidiano enquanto conversava com a imprensa. 
Ele explicou que não vê muita diferença entre aprender 
a tradição indígena, que foi passada pelo seu povo, e a 
cultura militar.

“Quando saia para as missões eu já tinha uma experi-
ência na selva, como adestrar, na sobrevivência também. 
Para mim não teve quase nenhuma diferença. É um 

Tiago Forte é soldado e serve desde 2015 em Oiapoque, no Pará.

Thiago Santos (*) 

Com esse título, ela 
também se torna uma 
das mais disputadas, 

onde chamar atenção do 
cliente é um grande desa-
fio e um ponto importante 
para garantir o sucesso das 
vendas. Na sexta-feira de 
ofertas, os clientes são bom-
bardeados com anúncios e os 
maiores players do mercado 
são os que conseguem desta-
que, porque possuem maior 
poder de compra de mídia, 
seja ela online ou offline. 

Por esse motivo, a dica 
inicial é que se você quiser 
se destacar e garantir uma 
audiência para vender na 
Black Friday, o momento 
de conquistar o seu cliente 
é agora. Comece com antece-
dência de algumas semanas 
a captar uma base de inte-
ressados nas suas ofertas. 
Para captação de público 
as ferramentas são variadas, 
desde o preenchimento de 
formulários, até ações com 
influenciadores. 

Se você quiser garantir uma audiência para vender na Black 
Friday, o momento de conquistar o seu cliente é agora.
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Como se destacar na Black Friday, 
a data mais concorrida do varejo?

A Black Friday está consolidada como uma das datas mais importantes do varejo

ting, SMS ou Whatsapp. 
O importante é usar to-

dos os recursos que você 
possui para se comunicar 
novamente com essa base. 
Outro ponto importante é: 
“Onde essa base vai ater-
rizar no seu site?” ou seja, 
para onde você direcionará 
os clientes. É importante 
que seu inventário e vitri-
nes estejam organizados. 
Colocando em evidência o 
que você tem mais estoque, 
aumentando assim a opor-
tunidade de escoamento e 
de ter um bom resultado de 
vendas nessa data. 

Para finalizar com chave 
de ouro, cuide muito bem do 
pós-venda. Garanta uma boa 
entrega, uma comunicação 
clara e suporte para esses 
consumidores que dessa 
forma podem ser fideliza-
dos e gerar resultados o 
ano todo. 

(*) - É fundador e CEO da e-thinkers, 
empresa de gestão de e-commerces 

de marcas premium, referência no 
segmento de moda de luxo (www.e-

thinkers.com.br).

É muito importante que 
todos os acessos que rece-
ber nesse “aquecimento de 
base” seja gravado em suas 
listas de remarketing, que 
também solicite ao cliente 
a permissão para envio de 
e-mails promocionais, para 
que no dia das promoções 
a sua comunicação chegue 
até ele. Se você fez bem o 
trabalho de captação, você 
terá uma base sólida para 
se comunicar. 

Focando sua energia e 

investimento na reativação 
dessa base, conseguin-
do com isso impactar os 
clientes certos com maior 
eficiência. Sendo assim, 
recomendo que parte dos 
seus investimentos sejam 
em mídia de remarketing 
e mídia display, para que 
você impacte novamente 
essas pessoas que foram 
captadas. O investimento 
deve ocorrer também na 
estratégia de comunicação 
direta, seja e-mail marke-

Militar índio na Amazônia conta sua 
experiência no Exército

Fa
bi

o 
M

as
sa

li/
A

B
r

conhecimento que foi um pouquinho a mais. O ensinar 
foi diferente, mas eu aprendi,” disse. O Oiapoque é uma 
região de fronteira do Brasil com a Guiana Francesa e tem 
no garimpo ilegal um dos principais desafios enfrentados 
pela Companhia Especial de Fronteira, dentre os crimes 
transnacionais e ambientais combatidos pelo grupamento. 

“ Quando eu vou para as missões no garimpo vou com 
medo. Deixo minha família em casa, mas vou cumprir a 
missão da melhor forma possível, seja no garimpo, seja onde 
for a missão”, garantiu. Apesar dos prejuízos ambientais 
para as comunidades indígenas causadas pelos garimpos 
ilegais, Tiago se preocupa apenas em cumprir sua missão 
e em sua segurança quando o alvo é uma dessas contra-
venções. Ele não leva nenhum sentimento pessoal durante 
as missões. “Quando eu vou para o garimpo eu sei que o 
que eles estão fazendo, não é certo, não é errado, é uma 
forma de sobrevivência para eles, um meio de trabalho, 
mas a gente vai cumprir a missão”, finalizou (ABr).

José Pedro Mello (*)

Os investimentos em startups 
voltadas para o ambiente esportivo 
devem saltar de US$ 8,9 bilhões em 
2018 para US$ 31,1 bilhões em 2024. 

Para que as sports techs conti-
nuem ganhando escalabilidade, 
fundos como Bossa Nova e OutField 
têm olhado com atenção para o 
segmento, com a intenção de ajudar 
a transformar pequenos negócios 
em companhias de alto impacto no 
mercado. 

O segmento de sports techs vem 
crescendo em ritmo constante no 
Brasil, mas ainda está em estágio 
de aprendizado aos olhos de in-
vestidores e entusiastas, devido a 
uma série de questões culturais e 
estruturais do nosso país. 

Como empreendedor, vejo que 
ao mesmo tempo que a inovação 
deve atender as maiores carências 
do setor, instituições esportivas 
têm dificuldades para sair da zona 
de conforto e abraçar a evolução 
através da inovação. Hoje temos 
algumas lideranças encabeçando 
este movimento, mas há espaço 
para novos adeptos. 

A pandemia do novo Coronavírus 

tem impulsionado a adesão da trans-
formação digital no esporte, uma 
vez que atividades tradicionais que 
antes eram realizadas de maneira 
presencial, como por exemplo as 
famosas “peneiras”, agora passaram 
a ser realizadas no formato digital 
com o apoio da tecnologia. 

Acredito que neste período atí-
pico que estamos vivendo, aqueles 
que conseguirem se adaptar mais 
facilmente e manter em seu dia a 
dia todas as novas experiências e 
conhecimentos que foram adquiri-
dos, terão maior trunfo daqui para 
frente. 

Uma vez que a transformação 
digital tem sido, aos poucos, esta-
belecida no ecossistema esportivo, 
outros desafios ficam em evidência 
e podem se tornar oportunidades 
de negócios disruptivos. Arrisco 
dizer que esse é um dos melhores 
momentos para tirar ideias do papel. 
Por natureza, os empreendedores 
conseguem se adaptar em momen-
tos de crise e resistir em períodos 
incertos e com as sports techs isso 
não é diferente. 

Se você tem uma equipe compro-
metida, além de um negócio novo, 
com potencial de escala e capaci-

dade de retorno, você tem quatro 
pontos fundamentais para chamar 
a atenção de um investidor. A expe-
riência e o conhecimento também 
são extremamente valiosos para o 
sucesso da jornada empreendedora. 

A meu ver, em certos casos, o 
“Smart”, do Smart Money, tende a 
ser mais agregador a uma empresa 
que está começando do que um pró-
prio investimento financeiro, pois os 
investidores contribuem com a sua 
bagagem e know-how e apresentam 
uma rede de contatos capazes de 
acelerar ainda mais o crescimento 
da startup dentro do mundo do 
esporte, algo que acaba sendo es-
sencial para um ecossistema que 
ainda está em transformação. 

O mercado de sports techs no 
Brasil está crescendo bastante e, 
de uma certa maneira, já está co-
meçando a mostrar o seu potencial 
para o mercado. É normal encontrar 
barreiras, mas desistir não pode ser 
uma opção. Aqui, vale a máxima: 
grandes mercados não são cons-
truídos do dia para noite. 

(*) - É CEO da AtletasNow, Sports Tech que, por 
meio de uma plataforma digital, conecta atletas e 

profissionais de esporte a oportunidades e players 
do setor. 

Sports Techs e as oportunidades de negócios no Brasil
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Matéria de capa

“Ao longo 
da execução de 

qualquer projeto, 
algo verdadeiramente 

inesperado pode 
acabar acontecendo 
e isso significa que 

a equipe é obrigada 
a trabalhar segundo 

modalidades não 
convencionais.

São Paulo, quarta-feira, 04 de novembro de 20206

Marcello Perongini (*)

Resguardados os gostos de cada um na escolha de seus ócios, 
sobre os quais não cabe discussão alguma, um trabalho de 
qualidade deságua em um ócio regenerador, que nos prepa-

ra para um novo trabalho. Um pequeno círculo de previsibilidade 
quase bucólica. Porém, para não sair da metáfora, não há só rosas 
nesse jardim. Realizar um trabalho significa encarregar-se pela 
execução completa de suas etapas, do início ao fim, de acordo com 
as responsabilidades de cada um. Logo, é aqui que encontramos 
uma variável muitas vezes subestimada e filha órfã da cultura em-
presarial: a latência.

A latência nada mais é que a diferença de tempo entre o início de 
um evento e o momento em que os seus efeitos se tornam percep-
tíveis. Ao gerenciar um projeto, a latência é muitas vezes embutida 
nos buffers, isto é, aquelas pequenas “gordurinhas” de recursos 
(tempo e/ou dinheiro, mas principalmente o tempo…) que formam 
os apêndices de quase todas as tarefas a serem executadas, para 
que as equipes possam enfrentar os imprevistos.

Mas será mesmo que são todos imprevistos? Abaixo, uma lista de 
aspectos que precisam ser verificados em todas as fases de nosso 
trabalho e que estão bem longe de serem imprevisíveis:

1Planejamento - “O plano é inútil, mas o planejamento é 
necessário”. Esta celebérrima frase do então futuro presidente Ei-
senhower – cinematográfica e um tanto piegas, como só um general 
estadunidense sabe ser – contém uma verdade profunda: o planeja-
mento de um trabalho materializa o seu resultado para as forças vivas 
que o executarão. Concentre esforços genuínos em sua realização, 
pois isto motivará todas as peças móveis da sua máquina produtiva, 
aumentando as chances de sucesso, com menos retrabalho e sem 
precisar das vergonhosamente pleonásticas “reuniões de alinhamento”.

2Políticas e processos - Se a vida de empresa é tempestade, 
fazer burradas é um relâmpago (a palavra original não era bem essa, 
mas nos entendemos…). Todo mundo aqui comete erros. É a coisa 
mais normal do mundo. Eis então que as Políticas e os Processos da 
empresa são os registros das soluções às burradas feitas no passado, 
que devem ser seguidas para não repetir os erros. Às vezes, é verdade, 
parecem escritas de uma forma que induz propositalmente ao erro, 
ao invés de evitá-lo, mas em máxima parte estão aí para ajudar. Siga 
a governança e faça as coisas da forma correta da primeira vez. Se 
tiver que refazer, você estará perdendo tempo e incrementando a 
latência da sua equipe. Quer levar um chapéu de burro?

O tempo é dinheiro, escrevia Benjamin Franklin em 1748, no seu “Advice to a Young Tradesman”. O ensaio almejava explicar que a ociosidade é 
um custo e, portanto, o trabalho deve ser otimizado de forma a minimizar os desperdícios de tempo, sob pena de tornar os esforços horrivelmente 
antieconômicos. Nos séculos seguintes, a noção de trabalho e aquela de ociosidade foram evoluindo, até chegarmos aos dias de hoje, em que as 

identificamos como momentos integrados que permitem a renovação de uma pela qualidade da outra.

difeRençA de teMPo entRe o início de uM evento e o 
MoMento eM que os seus efeitos se toRnAM PeRcePtíveis

Pexels

Nem sempre é culpa de alguém em particular, pois a competição 
faz parte do jogo, mas esse comportamento é a principal causa de 
feudos de poder, silos de informações não compartilhadas e desali-
nhamento entre as (e dentro das) equipes. Não incentive isso com 
‘jogos empresariais’ ou outras bagatelas do tipo, pois pode lhe custar 
muito mais caro lá na frente.

8A politicagem fica fora da porta - Aqui não se fala de 
política no sentido de opiniões de voto. A “politicagem” deste ponto 
é o proselitismo que comumente segue à criação de feudos e silos 
de informações, que transformam as equipes em uma obra-prima de 
incomunicabilidade. Não pode haver espaço para comportamentos 
desagregadores em uma equipe de trabalho. A politicagem tem que 
ficar fora da porta e ponto final.

9comunique-se - Já se viu 
um texto escrito para o glorioso 
povo do Brasil no qual, debaixo de 
um subtítulo como ‘comunique-se’, 
não esteja citado o saudoso Cha-
crinha? Pois bem, comunicar-se e 
trumbicar-se ganham aqui mais uma 
menção honrosa. O fato é que, por 
quanto repetitivo isso possa soar, 
absolutamente nada é óbvio e a 
regra fundamental de uma equipe 
é comunicar. As pessoas não têm 
como adivinhar o que está por vir 
e precisam de informações. 

Mais que isso, as pessoas precisam ter o tempo de registrar os feitos e 
os resultados (positivos e negativos) de suas tarefas, para retroalimentar 
o conhecimento compartilhado e diminuir assim a latência da forma, 
talvez, mais consistente de todas: as lições aprendidas. Se possível, des-
taque alguém com o dom da síntese e que saiba elaborar mentalmente 
o que escreve, para servir de ponto focal para coletar os registros dos 
acontecimentos significativos (mais uma vez: positivos e negativos).

10ferramentas - Por mais artesanal que seja o seu 
trabalho, você precisa utilizar ferramentas para obter o resultado 
esperado. Diversifique o seu parque tecnológico escolhendo com 
cuidado e mente aberta as ferramentas de produção, comunicação, 
gerenciamento, edição, entretenimento e informação que a equipe 
utilizará. Deixe os outros darem pitaco e negocie sempre que possível 
um período de teste. 

Durante o período de teste, tente estressar ao máximo as suas 
ferramentas com a colaboração – se tiver – do representante co-
mercial do seu fornecedor. Não há nada mais satisfatório que fazer 
a pergunta certa no momento certo e entender como se comporta 
o seu fornecedor quando está sob pressão. Não se esqueça que, 
de base, a baixa latência no seu trabalho é resultado também da 
confiabilidade dos seus parceiros, sobretudo quando você depende 
deles de forma irrenunciável.

Bônus: medição, medição e medição - Um bom resultado não 
se avalia pelo Cálculo Hipotético Universal Técnico Estimativo 
(CHUTE). A latência da sua equipe na execução do trabalho deve 
ser medida continuamente, no maior número possível de pontos: 
resultados obtidos, tempo empregado, moral da equipe, turnover, 
feedback dos clientes e tudo o que der para mensurar e colocar em 
uma tabela (ou melhor ainda, se as métricas o permitirem, em um 
painel grandão visível para todo mundo).

Meça tudo o que puder e fique de olho nas variações inesperadas 
de qualquer indicador. Caso identifique um problema, intervenha 
logo e sem medo de ter que tomar medidas drásticas. Infelizmente, 
o mal requer que seja feito de forma rápida, enquanto o bem, você 
pode fazê-lo ao longo de toda a vida.

(*) - É Editor. MIT Technology Review Brasil.

3Papéis e funções - Até o prazo apertar, toda equipe é lugar de 
gente fina, disponível e altruísta. Só que essas não costumam ser equipes 
que funcionam bem quando os papéis se sobrepõem, ou as funções são 
pouco claras e de contornos lábeis. Ao começar um trabalho, defina 
o rol de cada componente e deixe bem claras as responsabilidades 
de cada um. Caso alguém fique com dúvidas (o que é um ótimo sinal 
de que as pessoas estão procurando equilibrar suas atividades e suas 
entregas), ajude a resolver o impasse no menor tempo materialmente 
possível. O risco é paralisar uma parte do trabalho.

4Prazos críveis - É desarmante ter que reforçar isso em ple-
no século XXI, mas todo projeto “para ontem” é apenas a tônica da 
incompetência de quem pede. A qualidade de qualquer trabalho está 
baseada na forma geométrica chamada “Triângulo de ferro”: Tempo/
Custo/Escopo. Alterar qualquer dimensão do triângulo resulta numa 
variação também das outras duas. Pouco tempo, significa também 
alto custo e escopo reduzido. Não seguir essa regra significa minar a 
qualidade do trabalho.

5negociação dos inputs - Este e o próximo ponto estão 
em fortíssima correlação com os prazos críveis do tópico anterior. 
Se não é possível alterar uma das dimensões do triângulo de ferro 
sem interferir com as outras duas (Tempo/Custo/Escopo), uma boa 
saída é negociar os inputs. As pessoas muito raramente são más. Na 
maior parte dos casos elas “parecem” más, porque não conhecem o 
contexto em que são realizadas as coisas que elas pedem. 

Já reparou que as cozinhas das grandes redes de fast-foods estão 
à vista? É porque as pessoas precisam receber imediatamente duas 
informações: é limpo e estão trabalhando duro. Isto se traduz em um 
pequeno input cerebral que diz: vale a pena esperar alguns minutos. 
Explique de forma essencial, mas precisa, o que você vai realizar e como 
isto acontecerá. Se necessário, negocie o escopo do trabalho e registre 
tudo em um briefing. Uma cópia com você e a outra com o cliente.

6Priorização dos outputs - "Shit happens". Esta frase emble-
mática apareceu na tese de mestrado defendida por Carl Werthmann 
na Universidade de Berkeley, California, em 1964. O engraçado é que 
acontece mesmo. Ao longo da execução de qualquer projeto, algo verda-
deiramente inesperado pode acabar acontecendo e isso significa que a 
equipe é obrigada a trabalhar segundo modalidades não convencionais. 

É nesse momento que é preciso priorizar as entregas e algo deve 
ser sacrificado, para deixar espaço para outros resultados mais urgen-

tes. O lado negativo disso é que é 
muito, mas muito estressante e 
aumenta a latência da equipe. O 
lado positivo é que se você seguiu 
os outros cinco pontos até aqui, 
é muito provável que a equipe 
tenha capacidade de resolver o 
problema com uma solução mais 
brilhante de quanto você teria 
esperado. Acredite na sua gente.

7equipes de outputs 
diferentes não entram em 
competição - Essa é rasteira. 
Não há nada de mais perigoso 
para a saúde de um trabalho 
que descobrir que duas equi-
pes encarregadas de produzir 
outputs separados estão em 
competição entre si. É uma 
ação deliberada que beira a 
sabotagem e é imperativo que, 
se identificada, seja parada e 
repreendida seriamente. 

os “fAlsos iMPRevistos”: coMo 
diMinuiR A lAtênciA eM uMA equiPe
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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:

OSÉIAS LUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/004.FLS.246 JUSSIAPE/BA), Vitória da Con-
quista, BA no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (26/08/1993), 
residente e domiciliado Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco I, apartamento 12, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Martinho Lelis dos Santos e de Venia 
Luz dos Santos. PATRICIA CLEMENTE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
conferente, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil 
novecentos e setenta e seis (20/06/1976), residente e domiciliada Rua Tomé Álvares de 
Castro, 98, bloco I, apartamento 12, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Clemente da Silva e de Sabina Ferreira da Silva.

JEFFERSON THIAGO CLAUDINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/113.FLS.166V-1ª ZONA DE 
GARANHUNS/PE), Garanhuns, PE no dia dezesseis de maio de mil novecentos e no-
venta e um (16/05/1991), residente e domiciliado Rua Catuquina, 103, casa 02, Vila For-
mosa, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Valmira Claudino da Silva. ALINE DA SILVA 
SEVERIANO, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida no Subdistrito 
Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.051V-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (10/11/1994), residente e 
domiciliada Rua Cariri Velho, 34, casa B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cicero Albuquerque Severiano e de Margarida Ana da Silva Severiano.

VINÍCIUS ALVES FEITOZA, estado civil solteiro, profissão técnico de fibra ótica, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/206.FLS.238 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e dois (16/10/1992), residente e 
domiciliado Rua Francesco Calegari, 61, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alves Feitoza e de Tania Regina 
Camargo Feitoza. GABRIELE CRISTINA GARCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/565.
FLS.153V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil nove-
centos e noventa e três (23/07/1993), residente e domiciliada Rua Francesco Calegari, 
61, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Moises Saturnino dos Santos e de Maria Cristina de Jesus Garcia.

WILSON JOSÉ OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profissão técnico de eletrônica, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/169.FLS.259V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e setenta e cinco (17/06/1975), resi-
dente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 346, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José de Souza e de Sueli Aparecida de Oliveira Souza. ROSÂNGELA GONÇAL-
VES NUNES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Vitória da Conquista, Es-
tado da Bahia, Vitória da Conquista, BA no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta (04/12/1980), residente e domiciliada Rua Benjamim Carr, 289, Parque dos Bancários, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Manuel Pereira Neto e de Cilerina Gonçalves Nunes.

HEBERT VINICIUS OLIVEIRA TRINDADE, estado civil solteiro, profissão instrutor de 
musculação, nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.96V-IPI-
RANGA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(08/06/1992), residente e domiciliado Rua da Convenção, travessa da Rua Alagoas, 
57, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Jose Genival da Trindade e de Maria de Lourdes Rodrigues de Oliveira. APARECI-
DA AMARAL REIS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/141.FLS.152V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil no-
vecentos e noventa e um (02/03/1991), residente e domiciliada Rua da Convenção, tra-
vessa da Rua Alagoas, 57, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Oliveira Reis e de Jossemeyre Amaral Souza.

JONATAS DIAS VALIM, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/125.FLS.256V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente e domiciliado Rua Iraquara, 
66, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Messias Dias Valim e de Elza Va-
lim. MONIQUE MIRANDA DA COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpe-
za, nascida neste Distrito (CN:LV.A/311.FLS.44-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de junho de mil novecentos e noventa e oito (02/06/1998), residente e domiciliada 
Rua Luís Delpi, 133, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gisué Dias da 
Costa e de Maria Aparecida de Miranda da Costa.

EDUARDO DE SOUZA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão balconista, nasci-
do no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/034.FLS.263-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(12/11/1984), residente e domiciliado Rua Palmeirina, 421, casa 03, Cidade Patriarca, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Edivaldo de Souza Barbosa e de Jacira Apareci-
da da Silva Barbosa. NATASHA CAROLINE PERILLO CORRÊA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/294.FLS.100 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(28/10/1997), residente e domiciliada Rua Benedito Coelho Neto, 831, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro César Corrêa e de Andréia Costa Perillo.

VICTOR MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/143.FLS.127-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e seis (02/05/1996), residente e domici-
liado Rua Luiz Antônio Gonçalves, 520, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Ocimar Vieira dos Santos e de Andreia Marques dos Santos. SHEYLLA CEZARIO DE 
JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão gerente de contas, nascida no Subdistrito 
Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/174.FLS.202V-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (04/09/1995), residente 
e domiciliada Avenida Diogo José Machado, 785, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Adailton de Jesus Santos e de Mirian Cezario de Jesus Santos.

JEFFERSON BALDUINO DE ALMEIDA CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
marceneiro, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil no-
vecentos e oitenta e um (01/06/1981), residente e domiciliado Rua Antônio Passy, 23, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos 
de Carvalho e de Vilma Maria de Almeida. MÁRCIA PINHEIRO NACCARATO, estado 
civil divorciada, profissão vendedora, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia qua-
tro de abril de mil novecentos e oitenta e um (04/04/1981), residente e domiciliada Rua 
Antônio Passy, 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Naccarato e de Olinda Maria Pinheiro Naccarato.

CAIO HENRIQUE TAVARES MOREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/214.FLS.199V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (29/10/1994), residente 
e domiciliado Avenida Caititu, travessa Reginaldo Carlos de Oliveira, 882, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Evangelista 
Moreira e de Roseli Augusta Tavares. ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA VALE, estado 
civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/79.FLS.83-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no 
dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (14/02/1997), residente e 
domiciliada Avenida Caititu, travessa Reginaldo Carlos de Oliveira, 882, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberta Aparecida do Vale.

THIAGO GILBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão copeiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.122V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e três (28/11/1983), 
residente e domiciliado Rua Inácio Jacometti, 239, apartamento 42-B, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Pedro da Silva e de 
Maria do Carmo Silva. ELENICE DE SOUSA DA COSTA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/277.FLS.048V-1º SUBDIS-
TRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de junho de mil nove-
centos e oitenta e três (24/06/1983), residente e domiciliada Rua Inácio Jacometti, 239, 
apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo Ribeiro da Costa e de Francineide de Sousa da Costa.

TIAGO CESAR GLAVINA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/238.FLS.184-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, 
SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (11/02/1988), residente e 
domiciliado Rua Confissão, 267, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Paulo Cesar Glavina e de Ilma Monteiro da Silva. ANA PAULA SENNE PERIN, 
estado civil solteira, profissão troqueladora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/096.FLS.271V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (21/05/1987), residente e domiciliada Rua Confissão, 267, casa 02, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Perin e de Maria de Lourdes Senne Perin.

RUBENS TORRES BALGANON, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/248.FLS.130-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e seis (14/10/1996), residente e domici-
liado Rua Mirandinha, 830, Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Rubens 
Romero Balganon e de Adriana Moreira Torres. FERNANDA APARECIDA LOPES, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/132.FLS.218V-
VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e noven-
ta e nove (19/06/1999), residente e domiciliada Rua Germano Limeira, 324, A, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edeli Lopes Junior e de Adriana Regina Zechi.

LUIZ FELIPE SOARES DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/286.FLS.013 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e sete (04/08/1997), residente e domiciliado Rua 
Campinas do Piauí, 626, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Soares da Sil-
veira e de Shirley Chalimar de Oliveira. VANESSA DA SILVA ALVES, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/413.FLS.257V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de junho de dois mil e dois (23/06/2002), residente e domi-
ciliada Rua de Flor em Flor, 117, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Arlindo Alves da Silva e de Veronice Alves da Silva.

JONAS FLORENTINO OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em 
Serra Talhada, Estado de Pernambuco, Serra Talhada, PE no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (18/01/1991), residente e domiciliado Rua Miguel Martins Lisboa, 
140, Jardim Aurora, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes de Oliveira e de 
Jacilene Florentino Oliveira. MICAELE CAROLINA DE MELO SILVA, estado civil solteira, 
profissão coordenadora de cobrança, nascida em Sumé, Estado da Paraíba (CN:LV.A/200.
FLS.19-ITAQUERA/SP), Sumé, PB no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/01/1988), residente e domiciliada Rua Avaremotemo, 91, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Maurilio da Silva e de Maria do Socorro De Melo Silva.

JÚLIO CÉSAR ALMEIDA FIDELIS, estado civil solteiro, profissão consultor de vendas, nas-
cido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/15.FLS.418-PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e oitenta (21/03/1980), residente e domiciliado Rua 
Teodoro Xavier, 159, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Raimundo 
Fidelis e de Valdiza de Almeida Fidelis. SARA RODRIGUES MATEUS, estado civil solteira, 
profissão técnica de radiologia, nascida no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/103.
FLS.162-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e 
três (08/06/1983), residente e domiciliada Rua Casimiro Misskiniz, 305, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Mateus e de Shirlei Goulart Rodrigues Mateus.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão zelador, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e 
cinquenta e seis (08/07/1956), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, 
apartamento 03-A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de 
Oliveira Filho e de Olga Alves de Oliveira. KARLA HERMELINDA PEDROSO, estado 
civil divorciada, profissão funcionária pública, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta e dois (05/10/1972), 
residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, apartamento 83-D, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Artur Menoci Pedroso e de Vanilda 
Cherutti de Castro Pedroso.

JOSÉ EDMILSON PAULINO DE LIMA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos 
e setenta e dois (05/07/1972), residente e domiciliado Rua Criúva, 505, casa 01, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Belo de Lima e de Maria Tere-
zinha de Jesus Paulino de Lima. ANDRESSA DE PAULA AMARO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/197.
FLS.170-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (07/02/1994), residente e domiciliada Rua Criúva, 505, casa 01, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Luiz Amaro da Silva e de Lea 
Aparecida da Silva de Paula.

GLAUBER ALVES DE ANDRADE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão analista 
de backoffice, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/140.FLS.163-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/09/1986), residente e domiciliado Rua Ursulina D'Angelo, 549, casa 01, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Oswaldo Jayme de Almeida Junior e de Francisca Rosa 
Alves de Andrade. VIVIANE PRISCILA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão lider 
de limpeza, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil no-
vecentos e setenta e sete (18/08/1977), residente e domiciliada Rua Ursulina D'Angelo, 
549, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos da Silva e de Elene 
Aparecida da Silva.

HUGO RODRIGUES JARDIM, estado civil solteiro, profissão analista de sistema, nasci-
do em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/303.FLS.44V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/08/1984), residente e domiciliado Rua Aldeia da Formiga, 135, Vila Carmosina, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Jardim e de Nazilia Lauton Jardim. 
ANA PAULA MARQUES RONCA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em Franca, neste Estado (CN:LV.A/43.FLS.160-2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP), 
Franca, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa (23/01/1990), 
residente e domiciliada Rua Aldeia da Formiga, 135, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jair Santos Ronca e de Dilma Marques Pinto Ronca.

AVANI LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido em Igaracy, 
Estado da Paraíba (CN:LV.A/001.FLS061-IGARACY/PB), Igaracy, PB no dia trinta de 
maio de mil novecentos e setenta e seis (30/05/1976), residente e domiciliado Rua Pro-
fessor Leonídio Allegreti, 757, bloco C-04, apartamento 14-B, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cleodom Luiz da Silva e de Maria Ana da Silva. CLAUDIANA DE AMURIM 
SANTOS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Xique - Xique, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.240-IGUIRA/XIQUE-XIQUE/BA), Xique - Xique, BA no dia 
dois de julho de mil novecentos e oitenta e oito (02/07/1988), residente e domiciliada 
Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco C 04, apartamento 14-B, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Batista dos Santos e de Maria Inês de Amurim Santos.

FÁBIO SANTANA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão chapeiro, nascido 
em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/06.FLS.50-ITORORÓ/BA), Salvador, BA no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (20/09/1995), residente e do-
miciliado Rua John Speers, 1388, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Souza de Carvalho e de Vera Lúcia dos Santos Santana. LÍVIA MARIA MATOS 
LIMA, estado civil solteira, profissão supervisora de vendas, nascida em Icó, Estado do 
Ceará (CN:LV.A/49.FLS.23-ICÓ/CE), Icó, CE no dia nove de setembro de mil novecen-
tos e noventa e oito (09/09/1998), residente e domiciliada Rua Louceiras, 37, casa 01, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Iderlandio dos Santos Lima e de 
Angela Maria de Matos.

SILVIO PARADELLA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão advogado, nas-
cido neste Distrito (CC:LV.B/236.FLS.077-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de junho de mil novecentos e setenta e dois (26/06/1972), residente e domiciliado 
Rua Peixoto Werneck, 622, Parque Artur Alvim, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Ademir Ribeiro dos Santos e de Zélia Paradella dos Santos. ANELI MARIA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão secretária, nascida em São João do Pinhal, Municí-
pio de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná (CN:LV.A/002.FLS.193V-SÃO JOÃO 
DO PINHAL/PR), São Jerônimo da Serra, PR no dia quinze de julho de mil novecentos 
e setenta e cinco (15/07/1975), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 
451, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Soares dos Santos e de 
Sebastiana Maria dos Santos.

RAFAEL DA SILVA QUINTINO, estado civil solteiro, profissão gerente de loja, nascido 
em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/406.FLS.14-4ª CIRCUNSCRI-
ÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e nove de julho de 
mil novecentos e oitenta e dois (29/07/1982), residente e domiciliado Rua Noventa 
e Nove, 896, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Marco Antonio Quintino e de Joana da Silva Quintino. LUDMYLA CRISTIANE 
RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/119.FLS.26-2ª CIRCUNSCRIÇÃO DE VOLTA RE-
DONDA/RJ), Volta Redonda, RJ no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa 
e dois (13/10/1992), residente e domiciliada Rua Noventa e Nove, 896, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Lucas Alves e de 
Marilú Ribeiro Alves.

DANIEL SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão instalador, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/300.FLS.081-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e oito (01/02/1998), residente e domiciliado Avenida 
Moisés Maimônides, 909, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Roberto da Silva e de Sonia de Fatima dos Santos. RAISSA BATISTA DA SILVA ES-
TEVAM, estado civil solteira, profissão assistente contábil, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV.A/310.FLS.230V-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia onze de maio de 
mil novecentos e noventa e oito (11/05/1998), residente e domiciliada Rua Padre Antão 
Jorge, 71, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
Estevam e de Eliane Batista da Silva Estevam.

ALAN DOS SANTOS ABRÃO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/293.FLS.243-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa e sete (21/11/1997), residente e domiciliado Rua 
Cachoeira Buriti, 39, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos 
Aurélio Abrão e de Roseli Izabel dos Santos Abrão. ALESSANDRA DE SOUZA PE-
REIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/350.FLS.191V-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia onze de 
agosto de mil novecentos e noventa e nove (11/08/1999), residente e domiciliada Rua 
Malmequer-do-campo, 838, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alexandre Wilson Rodrigues e de Fernanda de Souza Pereira Silva.

GUILHERME LOPES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão técnico de tele-
comunicação, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.258-
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa 
e seis (21/01/1996), residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 265, bloco A, aparta-
mento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Henrique Fernandes Filho e de Márcia Andrade Lopes Fernandes. MARCELA 
EMANUELE FERREIRA TIENGO, estado civil solteira, profissão assistente adminis-
trativa, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/235.FLS.26-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e no-
venta e sete (01/12/1997), residente e domiciliada Rua Aldeia da Formiga, 214, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Martins Tiengo e de Rutinéia 
Ferreira Tiengo.

PAULO SÉRGIO PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de jardinagem, nas-
cido em Alto Piquiri, Estado do Paraná (CN:LV.A/007.FLS.240V-ALTO PIQUIRI/PR), Alto 
Piquiri, PR no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta (20/01/1970), residente 
e domiciliado Rua Fernandes Tenório, 315, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Juvenal Pinheiro e de Eva Aparecida da Conceição Pinheiro. PRISCILLA 
APARECIDA DO ROSÁRIO, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil nove-
centos e oitenta e cinco (19/05/1985), residente e domiciliada Rua Serrana, 367, casa 
01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Santos do Rosário e 
de Neuza Eugenia Macedo do Rosário.

EDVANIO LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão encanador industrial, 
nascido em Flores, Estado de Pernambuco, Flores, PE no dia vinte e cinco de julho de 
mil novecentos e oitenta e um (25/07/1981), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 
72, bloco 08, apartamento 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Luiz dos Santos e de Maria de Lourdes da Silva. SIMONE 
SILVA CARDOSO, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em Petrolina, 
Estado de Pernambuco, Petrolina, PE no dia quinze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e três (15/09/1983), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 72, bloco 08, 
apartamento 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Alves Cardoso e de Terezinha Maria da Silva Cardoso.

FLÁVIO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão limpador de vidro, nascido em 
Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.188V MUTUCA/PE), Pesqueira, 
PE no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (26/01/1995), re-
sidente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 1060, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria de Fátima Cavalcante. LETICIA RODRIGUES NASCI-
MENTO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Guaia-
nases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove (13/11/1999), residente e domiciliada Rua Facheiro Preto, 1060, casa 
01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Rodrigues dos Santos 
e de Telma Gomes do Nascimento.

HÉRCULES THADEU DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/83.FLS.29V-SER-
RA TALHADA/PE), Serra Talhada, PE no dia quatorze de abril de mil novecentos e 
noventa e um (14/04/1991), residente e domiciliado Rua Manuel Rodrigues Santiago, 
91, bloco E, apartamento 02, Jardim Laura, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Carlos Valdevino da Silva e de Glícia Maria Rosa de Oliveira Silva. THAMIRIS 
MOREIRA BONFIM, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.139V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (22/02/1994), residente 
e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 02, apartamento 128, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Jorge Pereira do Bonfim e de Marta 
Moreira do Bonfim.

ALAN DE MELLO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Cru-
zeiro, neste Estado (CN:LV.A/069.FLS.272V-CRUZEIRO/SP), Cruzeiro, SP no dia vinte 
e um de junho de mil novecentos e oitenta e nove (21/06/1989), residente e domicilia-
do Rua Rafael Fernandes, 456, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Benedito Pinto Ribeiro e de Célia Regina de Mello Pinto Ribeiro. MONIQUI NOVAIS 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/152.FLS.104V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil 
novecentos e noventa e um (30/06/1991), residente e domiciliada Travessa Ivone da 
Silva Domingos, 02, casa 03, Parque Savoy City, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Salomão Lucio Pereira e de Erbene Novais Pinto.

FAUSTO CORREA TOMÉ, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no Sub-
distrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/135.FLS.226V-CERQUEIRA CÉSAR/
SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta (11/11/1980), 
residente e domiciliado Rua Baltazar da Silva, 13, B, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Aureliano Tomé e de Ana Maria Correa 
Tomé. NATALIA ÁGATA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão analista de contratos, 
nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/38.FLS.285-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(29/03/1986), residente e domiciliada Rua Eduardo Sanchez, 910, bloco A, apartamento 
22, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Roque Queiroz da 
Cruz e de Rosangela Elena do Prado da Cruz.

MARCHEL DE SOUZA MARTINS, estado civil solteiro, profissão técnologo de radio-
terapia, nascido em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/246.
FLS.008V-1ª CIRCUNSCRIÇÃO DE CAMPO GRANDE/MS), Campo Grande, MS no 
dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e oito (30/04/1988), residente e domiciliado 
Rua Goiatá, 684, casa 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Sebastião Martins e de Neuraci de Souza. SUZIENE MELO DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (09/09/1982), residente e do-
miciliada Rua Goiatá, 684, casa 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Moreira dos Santos e de Cicera de Melo dos Santos.

SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nasci-
do em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/088.FLS.184-SERRA TALHA-
DA/PE), Serra Talhada, PE no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(13/06/1996), residente e domiciliado Rua São Geraldo, 1900, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Sergio dos Santos e de Se-
verina Pereira da Silva Santos. REGIANE RODRIGUES LEOBAS, estado civil solteira, 
profissão esteticísta, nascida em Remanso, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.092 
REMANSO/BA), Remanso, BA no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (28/05/1988), residente e domiciliada Rua Aléia, 339, 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues Leobas e de Delita 
Evangelista dos Passos.

ROBSON NEVES DE ARAÚJO, estado civil divorciado, profissão metalúrgico, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta 
(26/10/1980), residente e domiciliado Rua Professor José Menezes Bueno, 56, Resi-
dencial Astória, Tatuí, neste Estado, Tatuí, SP, filho de João Pereira de Araujo e de Maria 
Neves da Silva de Araujo. NILDA PORCINO IVO, estado civil divorciada, profissão ope-
radora de atendimento, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de julho de mil 
novecentos e setenta e quatro (06/07/1974), residente e domiciliada Rua Capitania de 
Itamaracá, 779, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson 
Martins Ivo e de Maria Tereza Ivo.

BRUNO FRANCIS SOARES NUNES MARIA, estado civil solteiro, profissão analista de 
segurança da informação, nascido em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia quatro 
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (04/11/1989), residente e domiciliado 
Rua Fontoura Xavier, 760, apartamento 48-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Maria e de Marli Soares Nunes Maria. BRUNA DOS SANTOS SILVA, estado 
civil solteira, profissão analista de operações, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste 
Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta 
e sete (07/03/1987), residente e domiciliada Rua dos Sabiás, 202, Jardim do Castelo, 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Cicero Nunes 
da Silva e de Iraci da Exaltação dos Santos Silva. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

ROSIVALDO JOSÉ DE SÁ LEITÃO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Igarassu, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/58.FLS.76 ABREU E LIMA/
PE), Igarassu, PE no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(16/09/1986), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 95, casa 04, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Sá Leitão e de Maria 
José da Conceição. PALOMA LISBOA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/220.FLS.80-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (23/01/1995), residente e domiciliada 
Rua Leopoldo Delisle, 95, casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Andrea Simone Lisboa.

GIDEÃO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/03.FLS.83-4º DISTRITO DE FLORIANO PEI-
XOTO, MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia quatorze de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (14/11/1997), residente e domiciliado Rua São Joaquim, travessa da Rua 
Chubei Takagashi, 152, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elizeu Gonçalves 
da Silva e de Magna Angela da Silva. EMYLE VITÓRIA DE SOUZA SANTOS, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/76.FLS.107 
JUAZEIRO/BA), Juazeiro, BA no dia sete de dezembro de dois mil (07/12/2000), resi-
dente e domiciliada Rua São Joaquim, travessa da Rua Chubei Takagashi, 152, Colô-
nia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wedson dos Santos e de Andréa de Souza 
Santos.

JEFFERSON ALMEIDA DE BRITO, estado civil solteiro, profissão educador social, 
nascido em Goiânia, Estado de Goiás (CN:LV.A/130.FLS.102-1º SUBDISTRITO DE 
GOIÂNIA/GO), Goiânia, GO no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e seis 
(20/04/1996), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1959, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Orlando Ribeiro De Brito e de Marineide Fernandes Al-
meida. SOFIA ALBERTINA GIUSTI, estado civil solteira, profissão educadora social, 
nascida em Buenos Aires - Argentina, Buenos Aires - Argentina no dia doze de julho 
de mil novecentos e noventa e oito (12/07/1998), residente e domiciliada Rua Augusto 
Carlos Bauman, 1029, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walter Omar Giusti e de 
Edna Pereira Belem Giusti.

SEVERINO MANUEL PEREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Gravatá, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/54.FLS.146 GRAVATÁ/PE), Gravatá, PE no 
dia dezoito de maio de mil novecentos e sessenta e oito (18/05/1968), residente e do-
miciliado Rua Edmundo Abreu, 364, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Manuel Antonio Pereira e de Lindalva Maria Pereira. LURDES PERISSI DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/11.FLS.175 FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (08/02/1974), residente e 
domiciliada Rua Edmundo Abreu, 364, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Fulgencio da Silva e de Sebastiana Perissi da Silva.

BRUNNO LEONARDO SANTOS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.185-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta e um (06/06/1981), 
residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 01, apartamen-
to 42, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Ferreira de Lima e de Marli Lourenço dos Santos. ANGELA FRANCISCA TATANGELO, 
estado civil divorciada, profissão analista administrativo, nascida no Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e 
três (17/05/1983), residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, 
bloco 01, apartamento 42, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Guilherme Aparecido Tatangelo e de Sonia de Lima Ramos Tatangelo.

LEANDRO CHAGAS DUTRA, estado civil divorciado, profissão gerente administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil no-
vecentos e oitenta e três (24/05/1983), residente e domiciliado Rua Hipólito Xavier, 10, 
casa 03, Jardim São José, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ionildo José Moreira 
Dutra e de Maria Donizetti Chagas. DAIANA DE SOUZA ALVES DE LIMA, estado civil 
solteira, profissão assistente administrativo, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia 
seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (06/02/1987), residente e domicilia-
da Rua Álvaro de Mendonça, Travessa Particular, 13, casa 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Alves de Lima e de Ester de Souza Vidal.

DANIEL GONÇALVES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administra-
tivo, nascido em Ceilândia, Brasília, Distrito Federal (CN:LV.A/117.FLS.60-3º OFÍCIO 
DE TAGUATINGA/DF, Brasília, DF no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e 
noventa e três (29/06/1993), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, 
bloco AG3, apartamento 44, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Claudio 
Oliveira da Silva e de Nailde Gonçalves de Oliveira Silva. ANANDA QUEIROZ LINS, 
estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/109.FLS.196 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho de 
mil novecentos e noventa e seis (19/07/1996), residente e domiciliada Rua Lauro Miller, 
282, Jardim Normandia, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Elio da Silva 
Lins e de Andreia Queiroz Lins.

ALEX SANTOS SOUZA DE JESUS, estado civil divorciado, profissão cabeleireiro, 
nascido em Camamu, Estado da Bahia, Camamu, BA no dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (21/12/1987), residente e domiciliado Rua Jardim 
Tamoio, 1359, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Souza de Jesus e de Olga Siva dos Santos. ALINE CRISTINA PEREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão tosadora, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV-A-135,FLS.193V ATIBAIA/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e sete de julho de mil 
novecentos e noventa (27/07/1990), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1359, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudionor 
Pereira da Silva e de Elisabete dos Santos.

ALLAN DA SILVA CORREIA, estado civil solteiro, profissão analista de crédito imobi-
liário, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.090V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(27/02/1991), residente e domiciliado Rua Pedro Espanhol, 15, casa 02, Parque Savoy 
City, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Nelson Hermano Correia e de Maria Lurdes 
da Silva Correia. ANA PAULA ALENCAR DE SOUZA, estado civil solteira, profissão ad-
vogada, nascida no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/229.FLS.237 JABA-
QUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e dois (26/01/1992), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 227, casa 05, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eraldo de Souza e de Necí Benevides Alencar de Souza.

RENATO HENRIQUE CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão radialista, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/224.FLS.088V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e cinco (28/04/1995), residente e do-
miciliado Rua José Ariza, 75, apartamento 42-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Correia da Silva e de Rosimeire do Ama-
ral Santos da Silva. KATHLEEN CRISTINA DA SILVA GENERAL, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.
125-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (07/03/1995), residente e domiciliada Rua José Ariza, 75, apartamento 
42-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson 
Peres General e de Kelly Cristina da Silva.

MARCOS EDUARDO DOMINGOS DE MELO, estado civil divorciado, profissão por-
teiro, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil 
novecentos e sessenta e oito (23/04/1968), residente e domiciliado Rua José Ataliba 
Ortiz, 687, Vila Mangalot, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Nelson Pereira de Melo 
e de Maria Jose Domingos de Melo. ERICA ALVES DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profissão babá, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
agosto de mil novecentos e setenta e quatro (22/08/1974), residente e domiciliada Rua 
Antônio Gandini, 799, bloco A, apartamento 33, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Joaquim de Souza Sobrinho e de Mailde Alves de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Distrito 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: FERNANDO LIMA DE FRANÇA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/12/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Domingos de França e de Elizabete Cariri de 
Lima. A pretendente: DAYANE RIBEIRO DE MACEDO, profissão: aux.de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1987, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Evandro Afonso de Macedo e 
de Maria de Fatima Ribeiro.

O pretendente: LUCAS DA SILVA CAMPOS, profissão: analista de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Joaldo dos Santos Campos e de Elisangela da Silva 
Campos. A pretendente: PRISCILA LIMA SANTOS, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mário de Souza Santos e de Adaíde Maria Lima 
Santos.

O pretendente: LUCIANO DOS ANJOS CASTRO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guariba, SP, data-nascimento: 11/02/1994, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Alves de Castro e de Maria Alves dos Anjos. A 
pretendente: BRUNA ALVES DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Alves dos Santos e de Vereni Alves dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA LOPES, profissão: meio oficial de mecânico de 
ma, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/04/1989, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marlene Pereira Lopes. A pretendente: 
MÔNICA LOPES NUNES, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Francisco Carlos Nunes e de Sueli Aparecida Lopes Nunes.

O pretendente: JOSE PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, profissão: enc. de obras, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1976, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luzia Pereira dos Santos. A pretendente: 
NATÁLIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 18/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Elenico da Silva e de Cleuzenita Pereira da Silva.

O pretendente: FILIPE JITSUO DE ARRUDA INAMASU, profissão: técnico de con-
trole de qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 
19/02/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Jitsuo Inamasu e 
de Elzanir de Arruda Inamasu. A pretendente: LARISSA ALEGRE MOREIRA, profissão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/09/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tiago de Lima Moreira e 
de Priscilla Aparecida Alegre.

O pretendente: ROGERIO ARAUJO SIQUEIRA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Gonçalves Siqueira e de Valdelice Araújo 
Siqueira. A pretendente: SIMONE BARQUILHA DIAS, profissão:, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/11/1984, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de Manoel Nogueira Dias e de Dulcinéia dos Santos Barquilha Dias.

O pretendente: DÉREK SOUZA LOPES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Paulo Ruis Lopes e de Maria Aparecida de Souza Lopes. A 
pretendente: GABRIELA MUSSIO DINOA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Pedro Pereira Dinoa e de Maria Celia Mussio Dinoa.

O pretendente: AFONSO FUMEIRO NETO, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1962, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alberto Fumeiro e de Valdete Calmon Fumeiro. A pretendente: 
MARLUCE DE SOUZA, profissão: aux.enfermagem, estado civil: divorciada, naturali-
dade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 07/10/1960, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mario Jacinto de Souza e de Maria Carmelita 
de Souza.

O pretendente: RAFAEL DE SOUSA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antônio Juscelino de Sousa e de Maria Izabel da Costa e Souza. A 
pretendente: QUELITA CASTRO RIBEIRO, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marcos Lima Ribeiro e de Marta da Silva Castro Ribeiro.

O pretendente: JOÃO BATISTA CUSTÓDIO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Campo Florido, MG, data-nascimento: 01/07/1946, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Custódio Valeriano e de Geralda Maria de Sousa. A 
pretendente: MARIA ALVES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Poço Verde, SE, data-nascimento: 12/04/1960, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Alves Filho e de Laudelina da Silva.

O pretendente: HENRIQUE DOMINGUES COSTA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Oswaldo Costa Junior e de Mirian Gilza Chamorro Domingues. 
A pretendente: SABRINA SILVA DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/2002, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Joaquim Porcino dos Santos e de Maria do Socorro da Silva de Morais.

O pretendente: MARCELO HAYASHI, profissão: corretor de imóveis, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 21/05/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Kaoru Hayashi e de Helena Hayashi. A 
pretendente: JULIANE DE OLIVEIRA ARAUJO, profissão: esteticista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves de Araujo e de Nadia Martins de Oliveira Araujo.

O pretendente: ADEILSON DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 30/08/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Valdete da Silva. A pretendente: MARIA TEREZA DOS SANTOS 
FERREIRA, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/03/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge 
Luiz Ferreira e de Deise Maria dos Santos.

O pretendente: KAUE GOMES RIBEIRO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Joseval Gomes Ribeiro e de Vera Lucia Costa Moreiar Rainato. A 
pretendente: ISABELA CRISTINA DE LIMA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ipatinga, MG, data-nascimento: 26/12/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo Lima.

O pretendente: RONALDO ALMEIDA DA SILVA, profissão: empresária, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Nova Ibiá, BA, data-nascimento: 20/06/1975, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Bispo da Silva e de Vivina Almeida da Silva. A 
pretendente: RAQUEL SENA NASCIMENTO, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 10/09/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Alcides Nascimento e de Juscelina Ribeiro Sena Nascimento.

O pretendente: DANIEL DA SILVA ALBUQUERQUE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Hércules Pereira Albuquerque e de Sirlei da Silva Perei-
ra Albuquerque. A pretendente: SHEILA GISELE MARTINS, profissão: arquiteta, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ismael Martins e de Vilma Maria Ananias Martins.

O pretendente: CRISTIAN RYAN NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Iracene Maria de Morais Nascimento. A pretendente: 
ANA PAULA BARBOSA, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Paulo Barbosa e de Maria Lucia dos Santos Barbosa.

O pretendente: LUCAS APOLINARIO DA SILVA, profissão: técnico logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jaime Apolinario da Silva e de Lucia Francisca da Silva. A preten-
dente: AGNES REBECA FONSECA BATISTA, profissão: aux.administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 09/06/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Ferreira Batista e de Alaíde Fonseca da Silva.

O pretendente: MARCOS UBIRACY MACIEL DOS SANTOS, profissão: advogado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1964, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ubiracy de Oliveira Santos e de 
Deize Maciel. A pretendente: MARIA ROSILDA DA SILVA, profissão: psicóloga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Luiz da Silva e de Judite Sousa da Silva.

O pretendente: ASSIS FERREIRA DA SILVA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/06/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Josias Ferreira da Silva e de Maria Ferreira da 
Silva. A pretendente: JAQUELINE EVELYN SANTOS DA CRUZ, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 10/05/1994, residente 
e domiciliada em Osasco, SP, filha de Raquel dos Santos da Cruz.

O pretendente: MARCO ANTONIO SOUZA PEDROZA, profissão: aux. de produção, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/06/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pedroza da Silva e de Alcina de Souza 
Pedroza. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS PIRES, profissão: aux. de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ioteclo da Silva Pires e de Nanci dos Santos Pires.

O pretendente: JOSUÉ RODRIGUES, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Belford Roxo, RJ, data-nascimento: 08/03/1961, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alexandre Rodrigues e de Maria Lima Rodrigues. A pretenden-
te: ERENILCE ALVES DA SILVA, profissão: prendas domésticas, estado civil: solteira, 
naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 09/11/1968, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Deraldo Alves da Silva e de Angelina Alves da Silva.

O pretendente: EMERSON RENAN CORDEIRO GARCIA, profissão: bombeiro civil, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednei Oliveira Garcia e de Regiane da Silva 
Cordeiro Garcia. A pretendente: CLEIDIANE SILVA SANTOS, profissão: assistente con-
tábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Gabriel, BA, data-nascimento: 18/04/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilmar Antonio dos Santos e de 
Marleide de Souza Silva Santos.

O pretendente: CLEITON QUEIROZ DE MATOS, profissão: montador de móveis, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euclides de Matos e de Avani de Queiroz Matos. 
A pretendente: MAYELEN OLIVEIRA DA SILVA, profissão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Antonio Luis da Silva e de Enalva Oliveira dos Santos.

O pretendente: FELIPE MIGUEL PIRA, profissão: meio oficial de serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudinei Pira e de Selma Aparecida Miguel. 
A pretendente: SORAIA ODETE FERREIRA, profissão: técnica de laboratório, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero João Ferreira e de Odete Regina Ferreira.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS ALVES, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibiraci, MG, data-nascimento: 12/02/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Samuel Alves André e de Eliana Aparecida dos Santos Alves. 
A pretendente: CAMILA DE CAMPOS SILVA, profissão: especialista em ead, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Hilario Aparecido da Silva e de Marilene Fonsi de Campos Silva.

O pretendente: VICTOR EDUARDO NOGUEIRA LIMA BARBOSA, profissão: cabelei-
reiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Urani Frederico Barbosa e de Juliana 
Nogueira Lima. A pretendente: REBECCA LINS TITO, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Miguel dos Milagres, AL, data-nascimento: 19/10/2000, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edvaldo Gomes Tito e de Raquel Lins Tito.

O pretendente: FELIPE MENDONÇA NUNES, profissão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Manuel, SP, data-nascimento: 28/09/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gerson Nunes e de Rosana Mendonça Nunes. A preten-
dente: INGRYDH JADHE MENDES SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Samuel da Silva e de Denise Mendes da Cruz Silva.

O pretendente: RICARDO DE SOUZA VALETTE, profissão: técnico em informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1986, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Valette e de Lusinete de Souza Valette. A preten-
dente: NATÁLIA FONSECA ANDRADE, profissão: analista de seguros, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/02/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jonas Luiz Coyado Andrade e de Solange Fonseca Coyado Andrade.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, profissão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio de Souza e de Ana Lucia Ferreira de 
Lima. A pretendente: GABRIELE OLIVEIRA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1999, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Sergio Ricardo da Silva e de Ivanilde Maria de Oliveira.

O pretendente: BRUNO SERRANO TOSCANO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Roberto Toscano Filho e de Nilda Serrano Toscano. A pretendente: ALES-
SANDRA MARA DA SILVA SANTOS, profissão: atendente de call center, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ailton Rodrigues dos Santos e de Maria de Lourdes da Silva Santos.

O pretendente: NILTON BARBOSA DE LIMA, profissão: aux. de ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 20/12/1979, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Josefa Barbosa de Lima. A pretendente: ANA PAU-
LA MARQUES FERREIRA, profissão: aux. operacional, estado civil: solteira, naturali-
dade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 08/04/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Naélcio Rodrigues Ferreira e de Angela Maria Costa Marques.

O pretendente: ROMILSON FONSECA DAVI, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 08/10/1969, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Davi Neto e de Terezinha Fonseca Davi. A pre-
tendente: ILDA KATIA DA SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Distrito de Dirce Reis, Munic. de 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: MARCELO MARIOZI TERRA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/02/1990, residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, filho de João Terra e de Rosa Irene Mariozi Terra. A pretendente: ANTÔNIA BRUNA 
LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Piripiri, PI, data-nascimento: 
15/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria da Anunciação Lima.

O pretendente: WELNER GALEGO LOPES DA COSTA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 08/10/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João José da Costa e de Yvelise Galego Lopes da 
Costa. A pretendente: CAMILA MIGUEL FRANCISCO, profissão: aux.administrativo, es-
tado 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: EDIVALDO SÁ DE SANTANA, profissão: pintor, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 11/09/1959, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Aroaldo Henrique de Santana e de Ana Francisca de Sá. A pretendente: 
ZILMA RODRIGUES FERREIRA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 18/07/1976, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha Silvio Gonçalves Ferreira e de  Maria do Amparo Rodrigues Ferreira.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: GERALDO DOURADO CARDOSO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 25/09/1964, pedreiro, natural do distrito de Nhandutiba, no município de Manga - 
MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Pereira Cardoso e de 
Edelzuite Dourado Cardoso; A pretendente: MARCLEIDE SOARES DA SILVA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 07/11/1971, de serviços domésticos, natural de Petrolina - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gilberto Sebastião da Silva e de 
Fausta Soares da Silva.

O pretendente: FLAVIO QUIRINO, brasileiro, divorciado, nascido aos 18/04/1948, 
eletricista, natural de Bragança Paulista - SP, residente e domiciliado em Itapecerica 
da Serra - SP, filho de Jose Quirino e de Lourdes do Camargo Quirino; A pretendente: 
MAGDALIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 14/05/1954, de serviços 
domésticos, natural de Ingá - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Francisco da Silva e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteiro, nascido 
aos 03/06/1990, técnico em radiologia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de João Belo da Silva e de Vera Lucia Ferreira; A pretendente: 
NAJILA CRISTINA ARAUJO SOARES, brasileira, solteira, nascida aos 18/06/1996, 
podóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Jose Luiz Soares Filho e de Edilene Cesario de Araujo.

O pretendente: EVERTON TADEU DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 14/05/1981, advogado, natural de Embu das Artes - SP, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de João Osmildo dos Santos e de Maria Marlene 
Martins dos Santos; A pretendente: SORAIA SANTANA DOS ANJOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 21/09/1992, paralegal, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Soriano Inacio dos Anjos e de Marileide 
Santana da Cruz.

O pretendente: WILBER GARCIA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/10/1999, 
auxiliar de almoxarifado, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Heleno de Souza Lima e de Daiane Garcia Moreira; A pre-
tendente: DENISE SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 20/09/2001, 
do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Adenilton Santos de Oliveira e de Rosana Silveria da Silva.

O pretendente: TIAGO LEITE ANDRADE, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/03/1984, 
empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Francisco de Assis Andrade e de Maria Geralda Leite Andrade; A pretendente: 
JANIQUELI VIANA KüL REIS, brasileira, solteira, nascida aos 07/07/1985, assistente 
financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Eduardo Reis e de Jaqueline Viana Kül Reis.

O pretendente: ALEx SANDRO MORAES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/12/1979, motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Cicero José da Silva e de Vera Lucia Moraes de Souza Silva; A 
pretendente: MÔNICA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/05/1984, 
atendente, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: ESDRAS HUMBERTO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/04/1998, personal trainer, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jose Carlos da Silva e de Edileuza Sampaio da Silva; A 
pretendente: THAYLA RAQUEL ROCHA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/01/1998, assistente de administração, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Batista de Souza e de Marisa 
Rocha de Souza.

O pretendente: ELISEU DA SILVA MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/04/1987, porteiro, natural de Crateús - CE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Carvalho Martins e de Raimunda Silva Martins; A pretendente: 
TATIANA SOUSA AQUINO, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1980, auxiliar 
de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Valsira Sousa Aquino.

O pretendente: MANUEL RIBEIRO SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/05/1973, auxiliar de limpeza, natural de Ibicuí - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Salvador Ribeiro Santana e de Emerentina Rosa de 
Jesus; A pretendente: SIARA SANTOS SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 
12/11/1983, auxiliar de limpeza, natural de Santa Cruz da Vitória - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Plínio Tomás de Sousa e de Luisa Aurea 
Borges dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/09/1987, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de José Wilson de Freitas e de Maria Gilda Silva; A pretendente: INDRA 
MILARDE PEREIRA MUNIZ, brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1989, professora, 
natural de Bom Jesus da Lapa - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Agnaldo Alves Muniz e de Tânia das Neves Pereira.

O pretendente: EDVANDO DOS SANTOS RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/03/1988, jardineiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Valdecy José Ribeiro e de Rosimary Pereira dos Santos Ribeiro; A pretendente: 
JOICE FERNANDA COELHO, brasileira, solteira, nascida aos 09/12/1995, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cleide Coelho.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES ROBLES JUNIOR, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 22/01/1990, técnico de informática, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ricardo Rodrigues Robles e de Luzinete Aparecida 
Siqueira Robles; A pretendente: RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS ALVES DE 
LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 10/01/1985, assistente administrativo, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Salvador Alves de 
Lima e de Edileuza Maria dos Santos.

O pretendente: DIEGO RAFAEL MENDONÇA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/02/1986, 
vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Maria Aparecida Mendonça; A pretendente: SABRINA RODRIGUES VIEIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/12/1986, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gilberto Novais Vieira e de Vera Lucia 
Rodrigues Coitim Vieira.

O pretendente: ANDERSON GOES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 15/11/1983, professor de educação física, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Raimundo Simões de Oliveira e de Neide 
Moreno Goes de Oliveira; A pretendente: LICIA MARIA DE PAULA PORTO, brasi-
leira, solteira, nascida aos 08/11/1986, pedagoga, natural de Fortaleza - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Bonifacio da Silva Porto e de Maria 
Darci de Paula Porto.

O pretendente: MARCONDES ALVES FERNANDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 24/06/1988, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Manoel Fernandes da Silva e de Maria de Lourdes 
Cruz Alves; A pretendente: SUELLEN SUANY PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/11/1994, bancária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de David Pereira da Silva e de Sueli dos Santos Silva.

O pretendente: ELIVELTON DOS SANTOS CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 29/10/1993, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Vanderlino de Souza Carvalho e de Lindimar Maria dos Santos; A 
pretendente: THAYNA DE SOUZA ALMEIDA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 13/01/1996, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Marco Antonio de Almeida Silva e de Elza da Silva Souza.

O pretendente: RAFAEL SEVERINO DE MOURA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/12/1994, operador de CFTV, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Benerval Severino de Moura e de Maria Aparecida de Moura; 
A pretendente: KAROLINA LEÃO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/12/1998, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Reginaldo da Silva e de Patricia Cristina da Silva Leão.

O pretendente: MATHEUS ALVES LIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/04/2000, 
isolador térmico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Vadireis Rodrigues Lira e de Maria Alves Santos Lira; A pretendente: SUELEN 
DE JESUS RICARTE, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/2002, auxiliar administrativo, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Edvaldo Ricarte de Souza e de Sueli de Jesus Ricarte de Souza.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE MARTINS JúNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/10/1984, montador de elevador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Luiz Henrique Matins e de Isabel Marques de Oliveira Martins; A 
pretendente: PAOLA CRISLAINE DA SILVA CARNEIRO, brasileira, solteira, nascida 
aos 23/09/1997, auxiliar administrativo, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jaqueline da Silva Carneiro.

O pretendente: ANTONIO VIEIRA NETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/11/1977, 
eletricista, natural de Farias Brito - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Raimundo Vieira da Silva e de Auzerina Felix da Silva; A pretendente: MARIA SANDRA 
MACHADO FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 15/04/1978, do lar, natural de 
Bom Jardim - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Ferreira Costa 
e de Rosalina Machado Ferreira.

O pretendente: LUCAS DE SOUZA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/01/1996, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Francisco Raimundo Pereira e de Claudia Regina de Souza Pereira; A pretendente: 
NATALIA SOUZA DE ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 07/02/1998, estudante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Flavio 
Geraldi de Souza e de Patricia Elena de Araujo.

O pretendente: VINíCIUS DE JESUS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/09/2003, padeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Pedro dos Santos e de Maria Aparecida de Jesus Santos; A pretendente: 
QUÉZIA SOUSA LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 11/05/2004, vendedora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Hamilton 
Lopes e de Valderina Cordeiro de Sousa Lopes.

O pretendente: BRUNO COSTA FRANCO, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/12/1987, 
analista de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Luiz da Silva Franco e de Maria de Fatima Costa Franco; A pretendente: JANAI-
NA HALLER ARCHANJO, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/1990, controladora de 
acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Renato Fernandes Archanjo e de Elaine Maria Haller Archanjo.

O pretendente: WAGNER SILVA SANTOS FILHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/10/1994, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Wagner Silva Santos e de Adriana Clara de Siqueira; A preten-
dente: GRACIRLANE GOMES DE MELO, brasileira, solteira, nascida aos 08/02/1999, 
auxiliar administrativa, natural de Barras - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Luiz Teixeira de Melo e de Egita Gomes Nogueira de Melo.

O pretendente: OSEIAS RAFAEL DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/08/1976, assistente de manutenção, natural do distrito de Icó, município de Morro 
do Chapéu - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Rafael de 
Andrade e de Francisca Alves de Souza; A pretendente: IVANETE MARIA DE SOUZA, 
brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1979, auxiliar de limpeza, natural de Morro do 
Chapéu - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gilberto Dias de Souza 
e de Zenilda Maria de Souza.

O pretendente: EDUARDO SANTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/02/1999, entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Edualdo Santos Pereira e de Zenilda de Jesus Pereira Santos; A preten-
dente: ALExSANDRA MASCENA VILAR, brasileira, solteira, nascida aos 30/10/1997, 
operadora de loja, natural de Taperoá - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antonio Ferreira Vilar e de Maria da Guia Mascena Vilar.

O pretendente: ERICK BRANCO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/07/1987, analista de importação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Idelma Aparecida de Araujo; A pretendente: JUNIA DE 
OLIVEIRA CARDOSO, brasileira, solteira, nascida aos 14/04/1994, analista contábil, 
natural de Campinas - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Arnaldo 
da Piedade Cardoso Amaral e de Maria Helena de Oliveira Amaral.

O pretendente: CARLOS OLIVEIRA ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/10/1982, 
motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Francisco de Assis de Araujo e de Maria Aparecida Alves de Oliveira Araujo; A preten-
dente: LILLIAN DE ALMEIDA MELO, brasileira, divorciada, nascida aos 27/12/1993, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jose Augusto da Silva Melo e de Rosangela Almeida de Jesus Melo.

O pretendente: PATRICK ALAN SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/06/1991, 
desenvolvedor de sistemas, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Petrucio da Silva e de Maria Aparecida Silva; A pretendente: 
Caroline Cardoso Nunes, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1990, farmacêutica, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Flavio Roberto 
Nunes e de Therezinha Gomes Cardoso Nunes.

O pretendente: MATHEUS NUNES LUIZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/07/1994, 
ajudante pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Adilson Matias Luiz e de Gilvanice da Silva Nunes Luiz; A pretendente: THAYNA 
SANTIAGO DE SOUZA, brasileira, nascida aos 05/02/1998, estudante, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gesse Gomes de Souza 
e de Silvana Santiago de Souza.

O pretendente: RODOLFO CESAR DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/07/1979, ferramenteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Alvaro Pires de Oliveira e de Albina Maria de Oliveira; A pretendente: 
FABIANA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1992, assistente de 
atendimento, natural de Barreiros - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Genival Antonio da Silva e de Adriana Maria da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VALDIR CUSTODIO SANTANA, profissão: mecânico de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/07/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Custodio San-
tana e de Tereza Santana. A pretendente: LILIAN LEISTNER TOLEDO, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-
nascimento: 09/03/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Daniel Souza Toledo e de Carmen Luiza Leistner Toledo.

O pretendente: ÉVERSON MAYKON MELO OLIVEIRA, profissão: motoboy, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Juquitiba, SP, data-nascimento: 01/12/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel dos Santos Oliveira 
e de Evani Melo Oliveira. A pretendente: DANIELA STEFANE TATIELE SOARES, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo Horizonte, MG, 
data-nascimento: 05/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Valdivino Cardoso Soares e de Aparecida Auxiliadora Maria Soares.

O pretendente: JHONATAN TEIXEIRA PONTES, profissão: técnico manutenção 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
14/02/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Espedi-
to Teixeira Pontes e de Vera Claudia Alves de Pontes. A pretendente: ISRAIANE 
NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Roque, SP, data-nascimento: 02/05/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edenilson Jose dos Santos e 
de Ivany Silva do Nascimento.

O pretendente: RODRIGO BORDALHO SAMICO, profissão: executivo de negócios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Coronel Goulart, SP, data-nascimento: 
23/04/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz José 
de Queiroz Samico e de Gracinda Bordalho. A pretendente: SOLANGE CARVALHO 
DE ARAUJO, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Caxias, MA, 
data-nascimento: 11/06/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Benedito Carlos de Araujo e de Maria da Conceição Carvalho.

O pretendente: REINALDO BENEDICTO GARCIA, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/01/1963, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Benedicto 
e de Antonia Garcia Benedicto. A pretendente: EDICLEIDE DA SILVA, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nas-
cimento: 28/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manuel Porfirio da Silva e de Gilda Florencio Porfirio Silva.

O pretendente: EDSON SANTOS DA SILVA, profissão: recreacionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/05/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourenço José da Silva e de 
Ivanise Santos da Silva. A pretendente: DENISE MACHADO LIMA, profissão: 
gerente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Osasco, SP, data-
nascimento: 06/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Glicerio Melo Lima e de Silvia Barbosa Machado Lima.

O pretendente: VITOR VIEIRA SOUZA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 13/10/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Murilo Antonio de 
Souza e de Vanilda da Penha Vieira Souza. A pretendente: AMANDA APARECI-
DA CAMILO DA SILVA, profissão: atendente de call center, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 29/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cesar Renato Maximo da Silva 
e de Anelice Rufino Camilo.

O pretendente: RÍNEY FERREIRA DO NASCIMENTO, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Aracruz, ES, data-nascimento: 21/08/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Gustavo do Nascimento 
e de Luzia Sena Ferreira do Nascimento. A pretendente: SUZELLEN PEREIRA 
SANCHES, profissão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: em Uberlândia, 
MG, data-nascimento: 01/09/1994, residente e domiciliada em Uberlândia, MG, filha 
de Moisés Pereira Sanches e de Suze de Oliveira Silva Pereira Sanches.

O pretendente: ROBERT HENRIQUE DE MOURA, profissão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Naque, MG, data-nascimento: 02/09/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida de Moura. 
A pretendente: THAINÃ FRANCIELI DA SILVA OLIVEIRA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Aparecido de 
Oliveira e de Catia Regina Francisco da Silva Oliveira.

O pretendente: GABRIEL CARLOS FREITAS, profissão: expert back office, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 
16/11/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo de 
Souza Freitas e de Élida Maria Carlos Freitas. A pretendente: MICHELI AMORIM 
DA SILVA PEREIRA, profissão: recuperadora de crédito, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Madalena, SP, data-nascimento: 15/07/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Aparecido Garcia 
Pereira e de Jandira Amorim da Silva Pereira.

O pretendente: PAULO FERREIRA DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Coruripe, AL, data-nascimento: 19/09/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Neves da Silva e de Josefa 
Freire Ferreira da Silva. A pretendente: JAQUELINE MACEDO CANDIDO, profissão: 
protética, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
05/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselho 
Candido e de Maurilda Santos Macedo Candido.

O pretendente: JOSÉ QUITERIO FRANCISCO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Serra Grande, AL, data-nascimento: 15/02/1964, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alice Maria Francisca. 
A pretendente: SANDRA MARIA DOS SANTOS, profissão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 25/09/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Miguel dos Santos e de 
Maria José dos Santos.

O pretendente: BRUNO PINTO DE ARAUJO, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 06/02/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivomar Pereira de 
Araujo e de Marcia Pinto de Araujo. A pretendente: CRISLEY WINE DA SILVA DE 
OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Jequié, BA, 
data-nascimento: 11/05/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luciano de Oliveira e de Vilma Soares da Silva.

O pretendente: ELISEU ALVES SILVESTRE, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir Silvestre e de Sueli da 
Conceição Alves Silvestre. A pretendente: KARINA GUALBERTO VIEIRA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
22/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Afonso Vieira e de Marli Alves Gualberto.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigi-
lante, nascido em Itatiba, SP, no dia (16/02/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edelzuita dos Santos. A pretendente: ANA MARIA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Dom Cavate, MG, no dia (26/07/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião de Sousa Gomes 
e de Cupertina Fátima Gomes.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1960), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa da Silva e de Maria Africa da Silva. A pre-
tendente: MARIA APARECIDA XAVIER HULEM, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Presidente Pena, MG, no dia (23/03/1966), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Hulem e de Ermita Xavier Hulem.

O pretendente: LUCAS MESQUITA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de supervisão, 
nascido em São Paulo, SP, no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e 
oito (28/03/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Andrea 
Lucia Mesquita. A pretendente: BRUNA FERREIRA RAMOS, estado civil solteira, profis-
são autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Jonas Carneiro Ramos e de Marcela Ferreira 
dos Santos.

O pretendente: ANTÔNIO MARCOS VIEIRA DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vieira da Rocha e de Neuza Maria Vieira da 
Rocha. A pretendente: SILVANA PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/12/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edna Pereira de Souza.

O pretendente: FRANCISCO DE MACÊDO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
almoxarife, nascido em Pedro II, PI, no dia (30/03/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Alves Pereira e de Joana Moraes de Macêdo Pereira. 
A pretendente: MARIA NAIARA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Piripiri, PI, no dia (24/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Pereira da Silva e de Maria Eudes de Sousa Lima Silva.

O pretendente: KLEBER MARCELO PAULA DIAS, estado civil solteiro, profissão ze-
lador, nascido em São Paulo, SP, no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (29/11/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Edna Lúcia Paula Dias. A pretendente: KELLY CRISTINA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (13/09/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Rodrigues e de Lourdes 
Santina Rodrigues.

O pretendente: ERISVALDO REIS SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em Arataca, BA, no dia (07/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Juarez Neres Souza e de Raimunda Reis Souza. A pretendente: FERNANDA 
ALVES DE MORAES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santos, SP, no 
dia (19/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto da Silva Moares e de Roselma Alves Santos.

O pretendente: ABRÃAO DA SILVA NUNES, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva Nunes e de Maria Luiza Nunes. A pretendente: 
LUCIANA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Vanderlei Bizerra da Silva e de Zilma Delfino dos Santos.

O pretendente: MAURICIO ANTONIO CARNEIRO, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Joaquim Gomes, AL, no dia (05/10/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Ailton Carneiro e de Cicera Maria da Con-
ceição. A pretendente: ADRIANA DA SILVA COSTA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Fortaleza, CE, no dia (29/04/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Alves da Costa e de Valquiria Veronica da Silva Costa.

O pretendente: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operador II, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Abraão Silva e de Ivanilda Rodrigues da 
Silva. A pretendente: ELISABETE CRISTINA SOARES, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (12/10/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Aurelino Soares e de Neuza Dias da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS QUEIROZ DE SOUSA, estado civil solteiro, pro-
fissão empresário, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (29/04/1974), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vera Lucia Queiroz de Sousa. A 
pretendente: LUCI MOURA DOS SANTOS DIAS CAMPOS, estado civil viúva, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/09/1969), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Moura dos Santos e de Con-
ceição Sant'Ana Santos.

O pretendente: SERGIO RAMOS FAGUNDES, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alvelino Fagundes e de Helena Ramos Fagundes. A pretendente: 
ANDRÉIA ANTONIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/11/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ademir Fernandes de Souza e de Creusa Gomes de Souza.

O pretendente: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão vende-
dor, nascido em Barra, BA, no dia (03/06/1952), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisca Teodoria de Souza. A pretendente: MORGANA OLIVEIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Monção, MA, no dia 
(17/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Euripedes 
Ferreira dos Santos e de Maria Alves Oliveira dos Santos.

O pretendente: LUCAS CARLOS ANTUNES, estado civil divorciado, profissão metalúr-
gico, nascido em Cachoeira Paulista, SP, no dia (29/09/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Márcio Luiz Antunes e de Laiza de Fátima Carlos 
Antunes. A pretendente: LEIDIANE SILVA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Itabuna, BA, no dia (16/12/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Reis Conceição e de Maria Cleuza de Jesus Silva.

O pretendente: DANIEL GUSTAVO MARTIN DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão vendedora, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Eduardo Martins de Oliveira e de 
Lilian Cristiane Martin de Oliveira. A pretendente: KAREN ADÃO GERMANO, estado 
civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Germano e de 
Monica Elias Adão Germano.

O pretendente: TIAGO AUGUSTO PEREIRA CABRAL, estado civil divorciado, profissão 
atendente de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1980), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vera Regina Pereira Cabral. A pretendente: 
ROSANGELA DA ANUNCIAÇÃO ALVES FEITOSA, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Anunciação Alves Feitosa.

O pretendente: KAYAN DIAS CARREIRA, estado civil solteiro, profissão assistente de TI, 
nascido em São Vicente, SP, no dia (07/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jaldney Simões Carreira e de Marlene Dias de Sousa Carreira. A pretendente: 
GABRIELA APARECIDA DOMINGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jairo Laragnoit de Souza e de Claudia Aparecida Domingues de Souza.

O pretendente: EVANDRO KAUAN DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Ferreira e de Maria de Fatima da Silva Ferreira. A 
pretendente: BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Alves dos Santos e de Marisa Lucia Ribeiro.

O pretendente: RICHARD ALBUQUERQUE DE SOUZA, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Rafael de Souza e de Rosimary 
Albuquerque de Souza. A pretendente: VANESSA CRISTINA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Arnaldo da Silva e 
de Cicera Bibiano da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE AGUIAR, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo de Aguiar Filho e de Enedina Nascimento dos 
Santos. A pretendente: LILIAN CLISTIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão promotora 
de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Jorge da Silva e de Maria Aparecida dos Santos Silva.

O pretendente: ERONILDO ANGELO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão coor-
denador de creche, nascido em Igaci, AL, no dia (12/08/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Durval Angelo da Silva e de Maria Imilia da Silva. A 
pretendente: TERESA BARBOSA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (18/10/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Hidio Barbosa e de Alice Arten Barbosa.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão chefe 
de cozinha, nascido em Mauá, SP, no dia (20/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Vieira Pereira e de Josineide Josefa da Silva. A 
pretendente: HILLARY LUCIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cristiano Alberto dos Santos e de Vaneide Lucia da Silva.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA NETO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/12/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Daniel Severino Neto e de Valdelice Pereira Sousa. A pretenden-
te: NUBIA SEVERINO DE SANTANA, estado civil divorciada, profissão bombeiro civil, 
nascida em Jacobina, BA, no dia (12/06/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Mariano Severino de Santana e de Maria Amalia dos Reis.

O pretendente: ANDERSON CLAUDEMIR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudemir José dos Santos e de Fatima de Lourdes dos Santos. A 
pretendente: LUANA LAIS CAMPOS DA COSTA, estado civil divorciada, profissão atendente, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/04/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Americo da Costa e de Midian Lourenço de Campos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SALHAGO, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Dirce Salhago Afexe. A pretendente: NEIDE FERREIRA 
PEREIRA, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (28/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo 
Luiz Pereira e de Nilda Ferreira Pereira.

O pretendente: JEAN GABRIEL ESTEFANI DE CASTRO, estado civil divorciado, profis-
são auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecir Antunes de Castro e de 
Eunice Estefani de Castro. A pretendente: BRUNA VITORIA FELIZARDO RODRIGUES, 
estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/09/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio 
Rodrigues e de Ines Felizardo Rodrigues.

O pretendente: LUIZ MENDES AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ednilson Marques Azevedo e de Cleonice Mendes da Silva. A 
pretendente: LETICIA NASCIMENTO VIEIRA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Odair Vieira da Silva e de Claudia Maria do Nascimento Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão pintor 
de autos, nascido em Porto Velho, RO, no dia (24/09/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Barbosa Araújo e de Maria de Fátima da Costa Araújo. 
A pretendente: SARA RHAYANNE DA COSTA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Côcos, BA, no dia (03/11/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Marcones da Silva e de Rosemayre da Costa Monteiro.

O pretendente: ELIAS ANDRADE DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público estadual, nascido em Santa Rita, PB, no dia (24/01/1979), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Pereira do Nascimento 
e de Maria do Livramento de Andrade Nascimento. A pretendente: SANDRA ALVES 
ROMA, estado civil solteira, profissão cirurgiã destista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (14/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de William 
Rebello Roma e de Sandra Alves Ribeiro Roma.

O pretendente: ALAN PINHO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedrosa de Oliveira e de Aurilene Bezerra Pinho 
de Oliveira. A pretendente: EDILMA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão pro-
motora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Alves da Silva e de Astrogilda Miranda Silva.

O pretendente: CICÉLIO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia (03/01/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Bezerra da Silva. A pretendente: ANA PAULA 
FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Herculano Ferreira dos Santos e de Irene Santos da Cruz.

O pretendente: JAILSON RAMOS DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão coletor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gercino Paulino de França e de Aparecida Ramos de França. A 
pretendente: CÍNTIA DE PAULA PEREIRA BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Francisco Barbosa Filho e 
de Maria das Graças Pereira Barbosa.

O pretendente: JOSIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Vieira do Nascimento e de Alice Rodrigues Santana. 
A pretendente: ELIANE SOARES MACEDO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Planalto, BA, no dia (16/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carmelita Soares Macedo.

O pretendente: EDUARDO DE SOUZA VITORIANO, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1970), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Neres Vitoriano e de Aparecida 
de Souza Vitoriano. A pretendente: VANESSA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1980), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido da Silva e de Dirce de Souza Silva.

O pretendente: ADRIANO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Paulo Afonso, BA, no dia (24/10/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Justiniano da Silva e de Maria Alves da Silva. A preten-
dente: TANIA MARIA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (18/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Manoel de Araujo e de Maria de Jesus Araujo.

O pretendente: DANIEL TEIXEIRA FEITOZA, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (22/01/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Lira Feitoza e de Maria dos Santos Teixeira. A 
pretendente: ESTEPHANE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Jacundá, PA, no dia (31/03/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gideon Pereira dos Santos e de Claudiane Gonçalves Pereira.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Itambé, PE, no dia (05/04/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto da Silva e de Rosa Augusta da Silva. A 
pretendente: HELENA BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Quijingue, BA, no dia (22/03/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose dos Reis Santos e de Lina Bispo dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE JERONIMO DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profissão manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1987), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Jeronimo de Sousa. A pretendente: 
JOCILENE MACIEL LEITE DA SILVA, estado civil solteira, profissão saladeira, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (29/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Elio Maciel da Silva e de Ivonete Leite.

O pretendente: KÁSSIO CAROLINO MAIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Itabuna, BA, no dia (13/01/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Vila Nova Maia e de Angela Maria da Silva 
Carolino. A pretendente: ALEXSSANDRA SILVERIO SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Alex de Oliveira Silva e de Ednalva Silverio.

O pretendente: DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão mano-
brista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Melquisedeque Alves de Almeida e de Lucimar Anastacio 
de Oliveira. A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA DE MORAES, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Paula Pereira de Moraes.

O pretendente: PAULO SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (10/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Maria Uchoa da Silva. A pretendente: JOICE SILVA DE SANTANA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexsandro Carlino de 
Santana e de Cleice da Silva Santos.

O pretendente: JOARES ALVES DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Lino de Siqueira e de Josefa Alves de Siqueira. 
A pretendente: JULIANA BIODE DA SILVA, estado civil solteira, profissão contabilista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Grassino Biode da Silva e de Maria Delsuita da Silva.

O pretendente: THIAGO COSTA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
almoxarifado, nascido em Porto Velho, RO, no dia (04/04/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josabeth Costa Rodrigues. A pretendente: KELI 
BORGES DA FONSECA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em Suzano, 
SP, no dia (30/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nilson Borges da Fonseca e de Ivone Aparecida Borges da Fonseca.

O pretendente: KAWAN VINICIUS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edinei Cicero da Silva e de Sonia Farias da Silva. 
A pretendente: KARINA FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de logística, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson José de Sousa e de Alexsandra Ferreira.

O pretendente: EDIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, estado civil viúvo, profissão 
representante comercial, nascido em Varzéa do Poço, BA, no dia (18/12/1962), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Egidio Francisco do Nascimento e 
de Enedite Amelia do Nascimento. A pretendente: EDNA DE JESUS MARQUES DIAS, 
estado civil viúva, profissão costureira, nascida em Presidente Prudente, SP, no dia 
(10/06/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Marques 
e de Maria José de Jesus Marques.

O pretendente: PAULO SERGIO SOARES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
encarregado, nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (27/10/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Soares e de Suely Maria de Souza. 
A pretendente: ELIVANIA RODRIGUES CHAVES, estado civil divorciada, profissão se-
gurança, nascida em Itamaraju, BA, no dia (21/11/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Rodrigues Chaves e de Delícia Maria de Jesus.

O pretendente: ROBINSON FALCONNE NETTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Goiânia, GO, no dia (04/07/1993), residente e domiciliado em Goiânia, GO, filho 
de Robinson Pereira Netto e de Vangleide Cavalcante de Moura. A pretendente: ELIZABE-
TH DE ASSIS, estado civil solteira, profissão advogada, nascida em Juquitiba, SP, no dia 
(09/06/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vera Inez de Assis.

O pretendente: IDELFONSO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pedrei-
ro, nascido em Floresta, PE, no dia (23/01/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Alves Filho e de Rosa Maria Alves. A pretendente: JULIA 
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (11/05/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José André das Dores Silva e de Nanci Silva.

O pretendente: SAMUEL GONÇALVES DIAS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/03/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Genivaldo Santos Dias e de Neusa Alves Gonçalves Dias. A pre-
tendente: ANGELA CRIS ROSA SANTOS, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em Juazeiro, BA, no dia (11/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wilson da Silva Santos e de Marilene da Cruz Rosa.

O pretendente: REGINALDO ALVES MATOS, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Águas Belas, PE, no dia (11/03/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Alves Barboza e de Maria Julieta de Matos. A pretendente: 
MARIA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão babá, nascida em 
Águas Belas, PE, no dia (17/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivanildo Rocha de Oliveira e de Marly Barbosa da Silva.

O pretendente: CLÁUDIO GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves e de Jacira Maria José Gonçalves. A 
pretendente: ROSILENE MORGADO DE LIMA, estado civil solteira, profissão modelista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdir Francisco de Lima e de Ana Maria Morgado de Lima.

O pretendente: RONNIE FAGUNDES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profis-
são operador de máquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (23/10/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo do Nascimento e de Doraci 
Fagundes. A pretendente: FRANCISCA PORFÍRIO DE AQUINO, estado civil solteira, 
profissão orientadora sócio educativa, nascida em Iguatu, CE, no dia (04/10/1971), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Teles de Aquino e de 
Dagmar Porfírio Silva Aquino.

O pretendente: DANIEL BARROS RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Guttemberg Rodrigues dos 
Santos e de Maria de Fatima Angelim Barros. A pretendente: ERIKA PEREIRA GERALDO, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (05/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir 
Gomes Geraldo e de Maria de Fatima Pereira Barbosa.

O pretendente: DANILO AUGUSTO BELTRÃO, estado civil viúvo, profissão auxiliar de 
desenvolvimento educacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1986), residente 
e domiciliado em Suzano, SP, filho de Mario Aparecido Beltrão e de Vera Lucia Soares 
de Lima. A pretendente: VERONILDA MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Moreno, PE, no dia (27/02/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ionildo Maximo de Souza e de Ilda Maria de Souza. 
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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O envolvimento de executivos 
de alto escalão 

em fraudes corporativas

Fala-se muito no 
Brasil e no mundo 
sobre o combate às 
fraudes a partir de 
medidas de compliance 
implantadas em maior 
ou menor profundidade 
em corporações

Mas, o que pouco se 
fala é sobre o nú-
mero de operações 

realizadas e que resultaram 
em descobertas de ações in-
devidas provenientes do alto 
escalão das empresas. Uma 
das pesquisas mais recentes 
a esse respeito, realizada pela 
renomada consultoria KPMG 
em 2017, aponta que, na base 
de 360 casos de investigação 
de fraudes em diversos paí-
ses, 60% dos colaboradores 
que participaram de atos 
ilícitos no universo corpo-
rativo possuíam cargos de 
executivos. 

Lembro que, para um co-
laborador atingir um cargo 
de executivo de alto nível, 
é preciso que haja muito 
empenho, é claro, e extrema 
confiança por parte da orga-
nização empresarial. Mas, 
apesar da dura conquista a 
longo prazo, alguns acabam 
se aproveitando desta boa re-
putação construída durante 
os anos para cometer ações 
fraudulentas, acreditando 
que será mais difícil serem 
“descobertos”. 

De fato, é necessário bas-
tante empenho nesse tipo de 
investigação em vista que, 
além da autoconfiança, esses 
personagens costumam ter 
informações estratégicas que 
podem facilitar ou criar possi-
bilidades favoráveis a desvios 
de conduta. Por esse motivo, 
os crimes realizados por eles 
costumam ser mais sérios e 
trazer prejuízos financeiros e/
ou reputacionais de grandes 
proporções. 

Um exemplo recente foi o 
escândalo envolvendo alguns 
executivos do alto escalão da 
marca Audi na Alemanha, 
que foram denunciados por 
fraude em um caso de mani-
pulação de motores a diesel. 
Os três envolvidos estão 
sendo acusados de serem co-
niventes além de um gerente, 
suspeito de vender conscien-
temente veículos das marcas 
Audi, Volkswagen e Porsche 
com as certificações falsifica-
das. Com o episódio, a marca 
teve perdas financeiras que 
chegaram ao valor de 1,4 
bilhão de euros no primeiro 
semestre de 2020. 

Mas não são só as grandes 

empresas que podem cair 
em situações como essas. 
Infelizmente, os roubos ati-
vos, corrupção e fraudes, 
principalmente em relatórios 
financeiros, são recorrentes 
no universo empresarial 
como um todo, segundo le-
vantamento da Associação de 
Examinadores Certificados 
de Fraudes (ACFE). Por isso, 
entender as características 
de cada um desses dolos é 
uma das etapas iniciais de 
um processo de governança 
corporativa que deve ser 
implementado no universo 
corporativo. 

Entre as principais etapas 
a serem observadas de perto 
por CEOs e gestores para 
minimizar o problema estão 
a identificação das principais 
atividades e processos que 
costumam envolver entradas 
e saídas de dinheiro, como 
por exemplo: área finan-
ceira, de compras, folha de 
pagamento, fretes, estoque, 
entre outras. Nesse contexto, 
é importante analisar como 
está sendo realizado o con-
trole dos processos, a fim de 
identificar possíveis falhas 
ou riscos para a ocorrência 
de fraudes.

Vale também elaborar pla-
nos de ação para implementar 
práticas e novos controles 
que eliminem os riscos - audi-
torias surpresas e checagem 
de terceiros (colaborado-
res, fornecedores, clientes, 
parceiros e investidores), 
por exemplo; e investir em 
ferramentas tecnológicas que 
otimizem os novos processos 
implementados (biometria, 
plataforma de mineração de 
dados e aplicativos de fisca-
lização, por exemplo). 

Nos dias de hoje, o alto ín-
dice de corrupção e fraudes, 
envolvendo tanto executivos 
de alto escalão, quanto forne-
cedores e outros contratados, 
demonstra que é necessário 
realizar a checagem de tercei-
ros a fim de garantir que os 
relacionamentos sejam mais 
transparentes e idôneos. 

Procure, portanto, platafor-
mas e soluções que otimizem 
o tempo das equipes neste 
processo e diversos outros. 
O investimento, certamente, 
valerá a pena. Afinal, quando 
se trata de dados sensíveis e 
de quem têm acesso a eles, 
os prejuízos, em situações 
desfavoráveis, costumam ser 
bem maiores! 

(*) - É CEO da upLexis, empresa 
de software que desenvolve 

soluções de busca e estruturação de 
informações extraídas de grandes 

volumes de dados (Big Data) da 
internet e outras bases.

Eduardo Tardelli (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 04 de novembro de 202010

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ANDERSON MATHEUS IWANIEC GONÇALVES DE OLIVEIRA, pro-
fissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/02/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Anderson Candido 
Gonçalves de Oliveira e de Sheyla Sawandra Iwaniec. A pretendente: NATHALIA STE-
PHANIE DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santos - SP, 
data-nascimento: 10/04/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Marcos Antonio da Silva e de Márcia Pinto da Silva. R$ 13,45

O convivente: ARTHUR KOVALSKI, profissão: optometrista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1996, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, filho de Sergio Kovalski e de Claudia Rodrigues Vieira. A convivente: PALLOMA 
KELY DA SILVA, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 27/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio 
Luciano Gomes da Silva e de Josefa Adelia dos Santos Oliveira da Silva. R$ 13,45

O convivente: NEITON LEMES SOARES, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Araçuaí - MG, data-nascimento: 19/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Nilson Lemes Soares e de Josefa Coelho Soares. A convivente: 
VANEIDE ROBERTO FILHO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Arapi-
raca - AL, data-nascimento: 12/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de José Roberto Filho e de Cleonice Torquato Filho. R$ 13,45

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WESLEY SANTOS XAVIER, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
de refrigeração, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/09/1981), 
residente e domiciliado em Cotia - SP, filho de Gildasio Xavier e de Heloisa Malaquias 
Santos. A pretendente: THAMIRES FORTUNATO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão supervisora de documentação legal, estado civil solteira, nascida em Miracatu - 
SP, no dia (31/07/1995), residente e domiciliada na Vila Oratóriom, São Paulo - SP, filha 
de Paulo Fortunato da Silva e de Maria de Fatima Fortunato da Silva.

O pretendente: VÍCTOR MARCON DE AVILA, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/09/1995), residente 
e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filho de Rogério de Avila e de Angela 
Moraes de Avila. A pretendente: ANA CAROLINA AMARAL E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão assistente jurídica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (02/06/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Carlos Magno da Silva e de Renata de Cassia dos Santos Amaral e Silva.

O pretendente: FÁBIO GALAN VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteto 
e urbanista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/09/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Assis de Andrade 
Vieira e de Luzia de Lourdes Galan Vieira. A pretendente: ANA CLAUDIA MONTEIRO 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasilaira, profissão arquiteta e urbanista, estado civil 
solteira, nascida em Santos - SP, no dia (05/12/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Herminio Nunes de Almeida e de Dilma dos Santos 
Monteiro Nunes de Almeida.

O pretendente: ANDRE LUIZ HARUO KOBA, de nacionalidade brasileira, profissão 
estoquista, estado civil divorciado, nascido em Gifu-Ken - Japão, no dia (18/12/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Hissamu Koba e 
de Kinuyo Ogata Koba. A pretendente: CLEONICE APARECIDA VARGAS, de naciona-
lidade brasileira, profissão personal organizer, estado civil divorciada, nascida em Bela 
Vista - MS, no dia (13/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Mari Luiza Vargas.

O pretendente: LUCAS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão diretor 
comercial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/07/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio das Dores 
Moreira e de Maria dos Prazeres Nunes Moreira. A pretendente: JÉSSICA ZANARDI 
DE OLIVEIRA CARRERA, de nacionalidad e brasileira, profissão professora, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/01/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo de Oliveira Carrera e de Monica 
Zanardi Carrera.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (25/07/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Manuel Monteiro e de Maria Alcina Monteiro. A pretendente: VANIA 
MIRANDA HOLANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/01/1969), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlindo Holanda Silva e de 
Vaudeci Miranda de Araujo.

O pretendente: CARLOS MAGNO CARDAMONE, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/12/1954), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Raphael Cardamone 
e de Fausta Parisi Cardamone. A pretendente: MONICA CARLONI, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/08/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlindo 
Carloni e de Angela Maria Parisi Carloni.

O pretendente: VINICIUS FERNANDES SIQUEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (28/04/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Fernandes dos Santos e de Sonia Maria de Siqueira. A pretendente: FER-
NANDA GARCIA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/06/1994), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Sebastião Eugenio Rosa e de 
Maria de Lourdes Garcia Rosa.

Empreendedores capacitados transformam a sociedade e  
melhoram a qualidade de vida das pessoas.
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Segundo dados do Global 
Entrepreneurship Mo-
nitor, até o final de 2020, 

o país deve atingir o maior 
patamar de empreendedores 
iniciais dos últimos 20 anos, 
com 25% da população adulta 
envolvida na abertura de um 
novo negócio ou com um 
negócio com até três anos e 
meio em atividade. 

Ao enxergar as oportuni-
dades desse mercado, Ro-
berto Pina, executivo de lar-
ga experiência no mundo de 
meios de pagamentos (fun-
dador de Cielo, Alelo e outras 
empresas do Grupo Elopar) 
se juntou a Ivan Marques e 
Rochane Soubhie para criar 
a Sevensete-venture builder 
que auxilia empreendedores 
a construírem, executa-
rem e transformarem suas 
ideias. A empresa nasceu 
com o propósito de mudar o 
ecossistema empreendedor, 
auxiliando pessoas que te-
nham ideias ou projetos com 
potencial a gerar negócios 
que atendam necessidades 
reais do mercado. 

Esse auxílio passa pela 
construção de todos os pila-
res necessários para conso-
lidação de uma empresa em 
qualquer mercado e ao longo 
desses três anos. Essa forma 
de atuação levou a Sevense-

Como transformar suas ideias 
em negócios de sucesso

A vocação para o empreendedorismo nunca esteve tão em alta no Brasil

Nosso diferencial está 
na participação ativa dos 
negócios, pois acreditamos 
que qualquer ideia, insights, 
startups e projetos podem 
se transformar em empresas 
sólidas, perenes e lucrati-
vas”, comenta Pina. Além 
disso, a empresa entende 
que parte do sucesso que 
vem atingindo se dá tam-
bém pela forma com que 
recepciona empreendedores 
- o acolhimento tem feito a 
diferença nas negociações e 
no andamento dos projetos. 

“Assim, de certa forma, a 
Sevensete acredita que tem 
conseguido desmistificar um 
pouco o mundo das start ups, 
mostrando que empreende-
dores bem preparados podem 
sim ocupar um lugar de desta-
que no mundo das startups”. 
comenta Rochane Soubhie, ao 
destacar que a venture builder 
tem compromisso irrestrito 
em aliar todo esse trabalho 
com os propósitos que vem 
norteando a ação da empresa, 
alinhados  aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Esse alinhamento é 
uma das etapas que a Seven-
sete inclui no planejamento 
estratégico que desenvolve 
para suas startups. Para saber 
mais, acesse: (www.sevensete.
com.br).

te a perceber que ela havia 
desenvolvido uma metodo-
logia de trabalho própria e 
diferente do que o mercado 
de Venture Builders vinha 
fazendo. “Nós acreditamos 
que o empreendedorismo é 
inclusivo, por isso, criamos 
uma metodologia capaz de 
ajudar negócios em diferen-
tes estágios e que vai além 
dos pilares da inovação”, afir-
ma Pina, CEO da empresa. 

O “método S7” , criado pela 
Sevensete, incorpora todas 
as fases do desenvolvimento 
de um negócio e auxilia des-
de a ideação, passando pelo 
planejamento estratégico, fi-
nanceiro, até a governança e 
apoio na jornada das rodadas 
de investimento. “Nós somos 
uma espécie de laboratório 

de dados e soluções. Recebe-
mos um problema, criamos 
um time, incubamos o proje-
to e entregamos a solução em 
forma de serviço, produto e, 
muitas vezes, até criamos o 
negócio do zero. 

Acreditamos que em-
preendedores capacitados 
podem transformar a so-
ciedade e melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. 
Por isso, nosso modelo foi 
pensado para ir direto à dor 
nos negócios”, explica Ivan 
Marques, CIO da Sevensete. 
Em três anos de atuação, 
auxiliou mais de 20 negócios 
e investiu aproximadamente 
R$ 2 milhões entre funding 
e smart money. “Nós temos 
um braço de investimento, 
mas queremos ir além disso. 

Mais de 45 milhões de motoristas brasileiros já possuem 
o seguro contra danos pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre, ou DPVAT, em formato 
eletrônico. A funcionalidade que permite a geração di-
gital do documento está disponível na Carteira Digital 
de Trânsito desde agosto. A tecnologia é fruto de uma 
parceria entre o Serpro, Denatran e Seguradora Líder, 
companhia responsável pelas indenizações pelos aci-
dentes de trânsito.

Para obter a versão eletrônica do bilhete de seguro, 
basta seguir as orientações do aplicativo e adicionar o 
CRLV, documento veicular digital. Os documentos tam-
bém podem ser impressos em casa, em papel A4 comum, 
e possuem a mesma validade jurídica. A autenticidade é 
garantida pelas informações contidas no QR Code, que 
podem ser verificadas por qualquer pessoa. Basta baixar 
o Vio, aplicativo que possibilita a leitura e conferência 
da validade do documento. 

“O DPVAT digital está trazendo praticidade à vida do 
cidadão, que não precisa se deslocar e não corre mais 
riscos de ficar sem o documento. O Denatran está em-
penhado em deixar a vida do condutor brasileiro mais 
simples”, avalia o diretor-geral do Denatran, Frederico 
Carneiro. Já o  gerente de Soluções de Gestão de Trân-
sito do Serpro, Diego Migliavacca, informa que “o pro-
prietário de um veículo que, no ano de 2020, quitou o 
prêmio do seguro e licenciou o veículo junto ao Detran, 
já pode obter a versão digital do DPVAT que acompanha 
o CRLV Digital”.

CRLV Digital com o Bilhete do Seguro DPVAT pode ser 

Brasil já tem mais 
de 45 milhões de DPVATs digitais

obtido na Carteira Digital de Trânsito - CDT, em (https://
portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/) ou nos canais de 
atendimento do Detran de jurisdição do veículo. Caso o 
proprietário já tenha baixado o CRLV Digital na CDT, mas 
os dados do bilhete do Seguro DPVAT não estejam atua-
lizados, basta excluir o documento e baixar novamente.

O seguro cobre danos relacionados a acidentes de trân-
sito, como morte, invalidez permanente e reembolso de 
despesas médicas e hospitalares. Os beneficiários são o 
motorista e terceiros, como pessoas transportadas ou não, 
incluindo pedestres. O DPVAT é um seguro obrigatório e, 
sem sua quitação, não é possível efetuar o licenciamento 
ou a transferência da propriedade do veículo. O pagamento 
do benefício ocorre da mesma forma, independente da 
culpa pelo acidente(AI/Serpro).

O DPVAT digital está trazendo praticidade à vida do cidadão, 
que não corre mais riscos de ficar sem o documento.

se
rp

ro
/re

pr
od

uç
ão

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
AB

5-
E8

53
-5

63
7-

A4
98

.


