
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.238

Quarta-feira, 
11 de novembro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Doméstica 
e seguro-
desemprego

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 10

Ser bem sucedido, para mim, é ter êxito em suas próprias aspirações. 
Há quem busca milhões e há quem quer apenas uma casinha branca no 
alto de uma montanha. Sucesso, portanto, é ponto de chegada relativo. 
Durante muito tempo eu fui negativo. Me perdia com facilidade em minhas 
vontades. Não confunda isso com dúvida. Na verdade eu tinha as certezas 
erradas. Quando resolvi mudar (sim, tudo partiu de uma decisão), as lutas 
internas eram maiores do que as externas. Mas cada mudança valia a pena e, 
a cada passo vitorioso que eu dava, entendia que vivia de maneira arrastada, 
esperando pelo happy hour, pelos fins de semana, por algo mais.   

Deixar pra trás se quiser ter sucesso

As PMEs representam 99,5% do mundo corporativo na América Latina 
e contribuem com 76,5% dos empregos na região (dados OCDE, 2020). 
Por isso, contribuir para seu fortalecimento, crescimento e estabilidade 
é fundamental para o bem-estar econômico dos países e sua competiti-
vidade. Com a chegada da Quarta Revolução Industrial, torna-se ainda 
mais importante motivar a adoção de tecnologia e a transição para esse 
novo modelo da economia. Apesar das circunstâncias atuais terem 
acelerado muitos desses processos, essas organizações ainda temem 
mergulhar no mundo digital.   

Histórias de terror de Pequenas e Medias Empresas

As novas gerações duram cada vez menos tempo nos empregos. Ao 
contrário dos pais e avós, os jovens de hoje não veem problema em trocar 
de emprego. O professor dos cursos de Graduação e Pós-graduação 
da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Marcos 
Minoru Nakatsugawa, lista alguns dos motivos que podem explicar o 
fenômeno: conflito de gerações, avanço da tecnologia, falta de ações 
das empresas para engajar esses profissionais e a busca por um pro-
pósito de vida que não pode ser atendido pelas organizações.   

Novas gerações ficam menos tempo em empregos

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Negócios em Pauta

Mobilidade Elétrica 
Pauta fundamental para o desenvolvimento sustentável 

do país, a Mobilidade Elétrica tem reflexos imediatos e 
importantes nos indicadores de saúde e emprego. Ações 
de economia verde específicas para determinados setores 
produtivos pode incrementar, até 2030, R$ 2,8 trilhões à 
economia do país, além de dois milhões de empregos.  Nesse 
sentido, especialistas nacionais e internacionais participam da 
1ª Conferência da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, 
que acontece entre os próximos dias 16 e 19, sob formato 
digital. Inscrições gratuitas em: (https://evento.pnme.org.br/
inscricao/).    Leia a coluna completa na página 3

evento.pnme.org/reprodução
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Resenha do Empreendedorismo é tema 
de palestra em evento nacional

@Claudio de Castro, sócio-diretor da Pitang Agile IT, uma 
das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e da 

Ensinar Tecnologia, empresa de tecnologia inovadora para 
promoção de educação, é um dos convidados do Summit 
Êxito de Empreendedorismo para o quadro Resenha do 
Empreendedorismo. A entrevista será comandada pela 
empreendedora Carol Paiffer, destaque na área de inves-
timentos. Em bate-papo muito descontraído, Claudio irá 
contar um pouco de sua trajetória, deixando dicas para os 
empreendedores que estão começando e os já consolidados. 
“O Resenha de Empreendedorismo é um momento para 
compartilhar com todos perspectivas para o futuro do em-
preendedorismo, análises de mudanças do mercado, além 
de dicas para aqueles que querem começar a empreender”, 
explica Castro (https://www.summitexito.com.br/).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução

A pandemia causada pela 
Covid-19 gerou uma mudança 
no comportamento de compra 
por parte dos consumidores, o 
que tornou ainda mais desafiador 
fazer campanhas assertivas e 
estratégicas. 

Por isso, a Kantar acaba de realizar 
uma análise qualitativa, seguindo a 

metodologia NeedScope, com o obje-
tivo de ajudar as marcas a entender os 
diferentes perfis dos shoppers durante a 
Black Friday, que  acontece no próximo 
dia 27, uma sexta-feira.  

 
“O NeedScope traz como principal 

ponto o fato de que cada consumidor 
tem uma particularidade ao se relacio-
nar emocionalmente com as compras 
na Black Friday. De acordo com cada 
necessidade emocional percebida, dentre 
as seis existentes no modelo, é possível 
entender que shoppers buscam canais, 
promoções e mensagens que melhor se 
conectam com a necessidade emocional 
daquele momento”, afirma Karina Col-
lenghi, gerente de contas da Kantar e 
especialista em NeedScope. 

 
A executiva explica que, por exemplo, 

um shopper de necessidade emocional 
vermelha para a Black Friday tende a 
aproveitar e interagir com todas as ações 
possíveis, já que ele precisa de energia 
e dinamismo para encontrar boas opor-
tunidades. 

Diferente do shopper de necessidade 
marrom. Esse, por sua vez, prefere ficar 
mais tranquilo e tenta encontrar apenas 
o que lhe convém de verdade nesse perí-
odo de compras frenéticas. Por isso, pela 

Como valorizar a particularidade 
emocional de cada consumidor 
na Black Friday 

análise da metodologia NeedScope, que 
usa modelos de arquétipos da psicologia 
analítica, a Kantar descobriu também 
que o maior desafio das marcas na Black 
Friday é manter o seu posicionamento. 

Com um movimento que tende a ser 
mais ousado, enérgico e dinâmico, muitas 
marcas podem tentar fazer algo seguindo 
essa linha e, assim, perder a clareza da 
sua ação versus o seu posicionamento 
do dia a dia.  “É importante saber ativar 
as promoções utilizando as simbologias 
que estão dentro do posicionamento da 
marca, evitando confundir os consu-
midores e até mesmo se apagar dentre 
tantas marcas que acabam falando no 
mesmo tom e não se destacam entre si”, 
afirma Karina. 

 
Deste modo, na Black Friday as marcas 

precisam explorar o arquétipo que se 
conecta com o próprio posicionamento 
dela. Se a marca tem uma personalida-
de mais amigável, feliz, tranquila, que 
transmite informações genuínas, ela já 
atrai consumidores com essa mesma 
personalidade. Ao acionar os movimen-
tos da Black Friday, a marca precisa se 
manter fiel ao seu posicionamento de 
forma clara para não confundir os seus 
consumidores.  

  
O NeedScope traçou os seis perfis dos 

consumidores, com base em conexões 
emocionais, de forma agrupada, conside-
rando as características dos arquétipos 
que se dividem em cores - o que vale para 
o tipo de posicionamento que as marcas 
devem ter durante a Black Friday de 
acordo com seu público: 

 VERMELHO  tipo de shopper/com-
prador que se joga na Black Friday 
e gosta de ser estimulado por todo o 

evento, sendo capaz de agarrar ótimas 
oportunidades; 

 ROXO  existe um sentimento de su-
perioridade nesse território. É um 
perfil que busca os negócios de forma 
competitiva, para tentar tirar a melhor 
negociação possível do vendedor; 

 AZUL  compradores/consumidores 
que, de maneira calma, fazem suas 
estratégias de compra. O intuito deles 
é buscar uma experiência que tenha 
muitos benefícios. Existe um planeja-
mento do que ele pretende comprar e 
o que ele realmente vai conseguir um 
bom negócio; 

 MARROM  existe uma passividade 
nesse território. Essas pessoas acabam 
sendo ‘levadas’ pela Black Friday e 
acompanham de forma passiva até 
acharem algo que possa atender às 
necessidades deles; 

 LARANJA  é o consumidor que adora 
fazer parte de um evento grande. Para 
eles a Black Friday tem a ver com dividir 
a experiência e as boas compras com 
outras pessoas; 

 AMARELO  é o de pessoas que en-
tendem a experiência da Black Friday 
como uma super diversão, sendo um 
evento espontâneo e surpreendente. 
O que será que a Black Friday pode 
trazer?  

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

INVESTIMENTOS 

STARTUPS - SERÁ QUE REALMENTE 
VALE A PENA TER A SUA?

    Leia na página 6
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Previsão de safra recorde
A produção nacional de grãos, 

cereais, leguminosas e oleaginosas 
para 2021 deve atingir 253,2 milhões 
de toneladas, uma alta de 0,5% em 
relação a 2020, o que equilvale a 1,248 
milhão de toneladas. É o que prevê a 
primeira estimativa da produção nacio-
nal, divulgada ontem (10) pelo IBGE. 
Esse aumento ocorre na produção 
da soja, com crescimento de 4,6% ou 
5,6 milhões de toneladas, e do milho 
primeira safra, que deve subir 1,7% ou 
445 mil toneladas (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/startups-sera-que-realmente-vale-a-pena-ter-a-sua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/domestica-e-seguro-desemprego/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-historias-de-terror-de-pequenas-e-medias-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/coisas-que-voce-precisa-deixar-pra-tras-se-quiser-ter-sucesso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-explica-por-que-novas-geracoes-ficam-menos-tempo-em-empregos/
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Dicas para manter o site em 
funcionamento durante a Super Friday

Novembro é o mês mais aguar-
dado pelo e-commerce e con-
sumidores, isso por conta das 

grandes promoções oferecidas pelas 
lojas. Em 2019 a Super Friday foi um 
verdadeiro sucesso, bem acima do 
esperado, e para 2020, a expectativa 
é superar as vendas do ano anterior. 
De acordo com uma pesquisa realizada 
pela área de Inteligência de Mercado 
da Globo, para 2020, cerca de 42% dos 
consumidores tem planos de comprar 
algum produto durante essa data. Além 
disso, 2020 foi marcado como o ano do 
empreendedor digital, um setor que 
foi alavancado por conta da pandemia 
do novo Coronavírus. De acordo com 
a pesquisa realizada pela Hero Spark, 
54% dos empreendedores digitais co-
meçaram seus negócios há menos de 
um ano. Deste total, 23% iniciaram em 
meados de março.

Com tantos novos empreendedores, 
suprir a demanda para datas sazonais 
é fundamental para que as empresas 
estejam preparadas para atender a to-
dos os públicos, já que as vendas online 
continuam crescendo. Ainda segundo 
pesquisa da ABComm, em parceria 
com o Neotrust-Compre&Confie, a 
estimativa para o evento deste ano é 
de crescimento de 77% nas vendas em 
relação a 2019

Para isso, a KingHost, empresa de 
soluções digitais, formulou uma lista 
com os seis preparativos que a infra-
estrutura do seu site precisa receber 
para dar conta do pico de acessos 
durante as liquidações e auxiliar os 
empreendedores no desafio da loja 
virtual. Confira abaixo:

Verifique o Certificado SSL do seu 
site

Um dos principais pontos que você 
precisa se atentar é o certificado de 
segurança SSL do seu site. Através 
dele, você adiciona uma camada extra 

Tenha um site responsivo
É fundamental que seu site seja res-

ponsivo, ou seja, quando acessado em 
smartphones ele se adapte e permita 
que a navegação ocorra sem problemas. 
Para saber se o seu site é responsivo 
você pode testá-lo no Google’s Mobile-
-Friendly Test, ferramenta gratuita 
disponibilizada pelo Google.

Confira o seu estoque
Conferir o estoque dos produtos 

listados no seu site é fundamental. 
Acompanhando os relatórios de ven-
das da sua empresa você já deve ter 
uma boa noção de quais produtos não 
podem faltar na Super Friday.

Melhore a velocidade de carrega-
mento do seu site

Segundo diversas pesquisas, um site 
que carrega rápido tem mais chances 
de realizar uma venda do que sites mais 
lentos. Em períodos promocionais, 
essa afirmativa só aumenta. Por isso, 
reduzir um segundo a velocidade de 
carregamento do seu site pode signi-
ficar mais vendas.

Uma das épocas com mais acessos aos e-commerces está chegando. Saiba como preparar seu site para 
os picos de acessos

de segurança na comunicação entre o 
servidor do seu site e os dados enviados 
pelos seus usuários. É indispensável 
que você ofereça todas as medidas de 
segurança possíveis no seu site, assim, 
o cliente tem segurança em realizar as 
compras.

Confira a renovação do seu domínio
Para evitar isso, verifique se a data de 

vencimento do seu registro de domínio 
não coincide com o período da Super 
Friday. É importante conferir a reno-
vação para evitar que o site saia do ar. 
Assim como a renovação do plano de 
hospedagem.

Mantenha a hospedagem do seu 
site em dia

O plano de hospedagem do seu site 
também precisa de atenção nesse pe-
ríodo. Confira se os pagamentos do seu 
plano estão em dia para evitar que seu 
site saia do ar na semana da liquidação. 
Além disso, é importante avaliar se 
os recursos/serviços contratados são 
o ideal para o aumento de demanda 
esperado para essa época promocional.

O TETRIX - maior desafio universi-
tário para a área de negócios da Amé-
rica Latina - foi criado com a missão 
de capacitar novos profissionais para 
atender o mercado atual com skills que 
as universidades ainda não ensinam. A 
edição de 2020 reuniu mais de 71 mil 
inscritos, com participantes de diversos 
países da América Latina, como Brasil, 
Chile e Colômbia.

“Estamos muito felizes com o grande 
número de inscritos. Nossa meta era 
atingir 50 mil participantes, consegui-
mos passar de 71 mil. O Desafio visa 
fazer a ponte entre esses talentos se-
lecionados e treinados com empresas 
que necessitam desses profissionais 
para inovar principalmente no mercado 
digital”, comenta Marina Baltz, respon-

Desafio universitário recebe mais de 71 mil inscritos; 
62% são mulheres

Flavia Maria Bittencourt, CEO da 
Adidas, Pedro Thompson, CEO da 
Exame, Paula Cardoso - Presidente da 
Rede, vertical de adquirência do Itaú e 
Rodolfo Medina, presidente executivo 
do Grupo Artplan e vice-presidente do 
Rock in Rio.

Em relação às marcas, fazem parte 
do desafio: Redbull, Gama Academy, 
Perestroika, Sputnik, Bora Vender, Des-
complica, Academia do Universitário, 
FOM, Driven, Ecommerce RJ, Métricas 
Boss , Hyper English Driven, Acct e 
Adyen. “Estamos em busca de novas 
empresas e parceiros que queiram fazer 
parte dessa jornada conosco, ajudando 
a democratizar e construir um futuro 
com profissionais altamente qualificados 
para o mercado”, finaliza Marina.

sável pelo Desafio TETRIX.
A edição deste ano teve como destaque 

as mulheres. No total de inscrições, 62% 
corresponde ao público feminino inscrito 
no desafio. Além disso, o Nordeste tam-
bém ganhou notoriedade nas inscrições, 
representando 22% dos inscritos.

O projeto é iniciativa da VTEX, líder em 
digital commerce na América Latina, mas 
conta com outras empresas patrocinado-
ras e apoiadoras, e tem como objetivo criar 
um ecossistema de talentos preparados 
para o futuro e conectados com uma rede 
de empresas interessadas em atrair novos 
profissionais para seus times.

Dentre os nomes que farão parte do 
júri na final do desafio que acontece no 
final do ano estão Mariano Gomide de 
Faria, Fundador e Co-CEO da VTEX, 

News@TI 

Senior lança nova geração de seu ERP

@A Senior, empresa de tecnologia para gestão, lança a primeira onda 
do seu novo ERP (Enterprise Resource Planning), chamado ERP 

Senior X, uma solução com arquitetura em nuvem e 100% construído na 
plataforma senior X. Esta nova ferramenta tem como público-alvo inicial 
as pequenas e médias empresas, que representam uma parcela muito 
importante de atuação na economia do país. Muitas empresas desse 
porte já entendem a importância da transformação digital para os negó-
cios, sobretudo diante desse momento  de oscilação que todos estamos 
vivendo. O ERP é um sistema de gestão que contribui para potencializar 
os resultados das empresas de ponta a ponta. Essa nova solução da 
Senior chega ao mercado com uma tecnologia que garante ainda mais 
agilidade, produtividade e foco total na experiência das pessoas. Através 
da ferramenta, o embasamento para tomada de decisões mais assertivas 
e capazes de levar o negócio a outro patamar garante segurança para a 
empresa se manter competitiva (https://www.senior.com.br/).

Ghimob ataca apps financeiros e está pronto 
para internacionalização

@Após uma análise mais profunda da versão móvel do Guildma anunciado 
no final de setembro, a Kaspersky descobriu características únicas da 

ciberameaça e decidiu tratá-la como uma nova família: o Ghimob. Entre as 
principais descobertas recentes está a confirmação que o trojan está pre-

parado para atuar fora do Brasil e os alvos são bancos, fintechs, corretoras 
(de valores) e corretoras de criptomoedas, localizadas na América Latina, 
Europa e África. No Brasil, está com campanhas massivas ativas. Para 
realizar a infecção do celular, os criminosos enviam campanhas massivas 
de phishing dizendo que a pessoa tem uma dívida, com um link para que a 
vítima tenha detalhes do débito. Assim que o RAT (tipo de trojan que usa 
acesso remoto) é instalado, ele envia uma mensagem ao criminoso avisando 
que a infecção foi bem-sucedida com o modelo do telefone, se há tela de 
bloqueio de segurança e uma lista de todos os aplicativos instalados que o 
malware pode atacar (http://www.kaspersky.com.br).

Programa de Pós-Graduação em Física 
seleciona para bolsas de mestrado e doutorado

@Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) recebe inscrições até 13 de no-

vembro em processo seletivo para bolsas de mestrado e doutorado para 
implementação no primeiro semestre de 2021. O processo é destinado 
tanto a estudantes já regularmente matriculados no Programa e ainda 
sem bolsa quanto a novos candidatos. O edital com cronograma, proce-
dimentos e documentação necessária, dentre outras informações, deve 
ser consultado no site do PPGF (em www.ppgf.ufscar.br). Dentre outras 
exigências, constam o aceite de orientador credenciado junto ao PPGF 
e a realização do Exame Unificado de Pós-Graduações em Física (EUF). 
Todo o processo de inscrição será realizado online.

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
Os pagamentos instantâneos 
em tempos de pandemia e 

no novo normal 

A atual pandemia 
tem desafiado gestores 
e impulsionado 
a transformação 
digital das empresas, 
que precisam ser 
resilientes para 
manter o nível 
de excelência em 
atendimento. 

Nesse cenário, o PIX 
- sistema de transa-
ções bancárias ins-

tantâneas criado pelo Banco 
Central - tem potencial para 
gerar um impacto bastante 
positivo no mercado. 

O novo PIX irá trazer gran-
des benefícios para diversos 
setores da economia. Em 
questão de segundos será 
possível fazer uma trans-
ferência para um amigo, 
um profissional autônomo 
ou um estabelecimento co-
mercial, mesmo que entre 
bancos diferentes. 

Rotinas como pagar uma 
conta, um tributo, ou usu-
fruir de um benefício social 
serão ainda mais ágeis e 
terão menos restrições. O 
novo sistema de pagamen-
tos instantâneos terá grande 
impacto na experiência do 
cliente e na forma como 
ele irá se relacionar com as 
empresas, sejam do setor de 
varejo, telecomunicações, 
seguros, fintechs ou do 
mercado financeiro. 

No caso de processos de 
cobrança, por exemplo, 
pagamentos de contas atra-
sadas e negociações de dívi-
das poderão ser feitos mais 
rapidamente, beneficiando 
ambas as partes. Utilizar 
bem essa nova tecnologia 
será fundamental para que 
as empresas superem a 
atual crise de forma mais 
rápida e gerem novas opor-
tunidades de negócios. 

Outro ponto relevante 
é que os pagamentos ins-
tantâneos ganharão im-
portância ainda maior num 
contexto de pandemia, por 
reduzirem o contato direto 
das pessoas com o dinhei-
ro. E isso irá criar diversas 
oportunidades para as em-
presas encantarem seus 
clientes, além de ampliarem 
suas vendas. 

Porém, todo esse avanço 
corre risco por conta de 
tentativas de burlar o siste-
ma para se cometer crimes 

financeiros como lavagem 
de dinheiro e outros delitos 
virtuais. Como as transa-
ções agora serão efetivadas 
instantaneamente, seus va-
lores serão irrecuperáveis. 
Isso pode causar não apenas 
prejuízos financeiros, mas 
também grandes danos na 
experiência do cliente e na 
reputação da empresa. 

Para evitar isso, as ins-
tituições que irão garantir 
as transações precisam 
adotar soluções antifrau-
de realmente capazes de 
trabalhar em tempo real, e 
que sejam suportadas por 
um sistema de informações 
global capaz de aprender 
constantemente através do 
uso da inteligência artificial. 
Estas soluções deverão veri-
ficar e garantir a identidade 
do usuário, combinando por 
exemplo tecnologias como 
machine learning e fontes 
de dados para validações 
biométricas. 

Além disso, as transações 
devem ser monitoradas 
com modelos analíticos 
cognitivos para coibir com-
portamentos suspeitos. Se a 
proposta do PIX é agilizar 
as transações financeiras, 
seu sistema de segurança 
não pode ser invasivo, criar 
barreiras e nem impactar a 
experiência do usuário.

Não será possível mais 
ligar para um consumidor 
para que ele confirme deter-
minada transação ou exigir 
uma série de senhas para 
que ele conclua a operação. 
Instituições que criarem 
processos simples e segu-
ros terão grande vantagem 
em relação à concorrência, 
tanto durante a atual crise 
como no mundo pós-Covid. 

Ainda vivemos num cená-
rio de muita incerteza, mas 
as crises são celeiros de boas 
oportunidades e inovações 
tecnológicas. 

A resiliência é o cami-
nho para as empresas se 
reinventar e superar esse 
momento turbulento, tor-
nando-se ainda mais fortes 
e suportando a retomada da 
economia. Nesse sentido, 
a adoção dos pagamentos 
instantâneos é vital para 
otimizar a experiência do 
cliente e ampliar receitas, 
mas com a adoção das cor-
retas medidas de segurança.

(*) - É presidente da FICO América 
Latina e Caribe.

Alexandre Graff (*)

100 vagas na área de tecnologia 
para início imediato no Brasil

A Capco, consultoria global 
de gestão e tecnologia, abriu 
100 postos de trabalho em São 
Paulo. As vagas são na área 
de tecnologia e os seleciona-
dos irão reforçar os times de 
projetos de transformação 
digital, open banking e ca-
nais eletrônicos em grandes 
instituições financeiras do 
país. A Capco busca profis-
sionais para as posições de 
desenvolvedor, engenheiro e 
analista de dados, arquitetos 
de TI e analistas de qualidade 
de software. As vagas são para 
os níveis pleno e sênior, com 
início imediato.

A Capco é uma consultoria 
global de gestão e tecnologia 
dedicada ao setor de serviços 
financeiros. A empresa está 
no Brasil desde 2016 e tem 
suportado as maiores insti-

tuições financeiras do país 
em projetos de transformação 
de negócios e tecnologia. A 
Capco está expandindo sua 
atuação alinhada às demandas 
de mercado e acompanhando 
o acelerado processo de mo-
dernização que o mercado 
financeiro vem passando com 
a chegada do Pix, novo meio de 
pagamento do Banco Central, 
e do open banking, comparti-
lhamento organizado de dados 
e serviços entre instituições 
financeiras. A empresa conta 
com mais de 5 mil funcionários 
globalmente. A remuneração 
é compatível com a média de 
mercado e inclui pacote de 
benefícios com plano de saú-
de, vale refeição e PLR. Para 
participar, os interessados 
devem se inscrever pelo site 
https://lnkd.in/eazK8V2.
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contrapartida ao PIB. Enquanto os modelos tradicionais de desenvolvi-
mento têm como objetivo o crescimento econômico, o conceito de FIB 
baseia-se no princípio de que o desenvolvimento de uma sociedade surge 
quando o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material são 
simultâneos, assim se complementando e reforçando mutuamente. Esses 
conceitos serão discutidos no II Simpósio Internacional de Felicidade 
Interna Bruta, promovido pelo Instituto Feliciência, sob forma online, 
nos próximos dias 20 e 21, com participação de profissionais dos Estados 
Unidos, Butão, Holanda, Portugal e Austrália. Mais informações: (http://
www.fibsummit.com/).

E - Voos Diários
A partir de dezembro, o Lufthansa Group passa a atender o mercado 
brasileiro com 12 frequências semanais - sete da Lufthansa e cinco da 
SWISS -, que irão conectar o Brasil a diversos destinos na Europa e no 
mundo. Desta maneira, a Lufthansa volta a oferecer voos diários entre 
São Paulo e Frankfurt; enquanto a SWISS terá dois voos adicionados à 
rota São Paulo- Zurique temporariamente. Essas novas opções de voos 
já estão disponíveis para consulta nos sites das respectivas companhias 
aéreas. O aumento do número de voos está em linha com os planos de 
retomada das operações do Lufthansa Group. Também visa flexibilizar 
a oferta de voos entre São Paulo e dois importantes destinos na Europa, 
assegurando mais tranquilidade e conforto aos passageiros, em especial 
àqueles que desejam celebrar as festas de final de ano com família e 
amigos no exterior. 

F - Mercado de Comunicação
Entre os próximos dias 27 e 29, acontece a primeira edição do PR Summit, 
evento online e gratuito que trará talks com grandes profissionais de 
comunicação, dos mercados de Relações Públicas, Marketing, Branding 
e Eventos. Voltado a profissionais de comunicação, empreendedores e 
estudantes que querem entender o papel da Comunicação e das Relações 
Públicas na construção de marcas fortes, possibilitará que os partici-
pantes desenvolvam pensamento estratégico, entendam como construir 
reputação e gerar credibilidade, aprendam a construir marcas fortes e 
a aplicar as ferramentas de comunicação no seu dia a dia de trabalho, 
independentemente do setor e tamanho do negócio. Para participar, os 
interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site (https://www.
prsummit.com.br/).

G - Festival de Ofertas
Às 5h de hoje (11), terá início o festival global de ofertas 11.11, que o 
AliExpress, maior site de compras internacionais do mundo, promove 
também no Brasil. A ação foi criada na China pelo grupo Alibaba, ao qual 

A - Visão Simplificada da LGPD 
Para orientar os donos de pequenos negócios, inclusive, os microem-
preendedores individuais (MEI), sobre a aplicação da nova legislação 
nas empresas, o Sebrae oferece um curso online e gratuito “LGPD: 
a sua empresa está preparada?”, que foi criado para apresentar uma 
visão geral e simplificada da LGPD, voltada para atender as principais 
dúvidas dos donos de pequenos negócios. Com uma carga horária de 2 
horas, o curso informa como a LGPD funciona, quais são as diretrizes e 
os impactos na implementação nas empresas. Também apresenta boas 
práticas no uso de dados pessoais de clientes, fornecedores, ou alguém 
que tenha compartilhado informações que permitam identificar, direta 
ou indiretamente como indivíduo. Saiba mais em (https://www.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/).

B - Cachaça no Ouro
Com a Black Friday muitas marcas já estão adiantando esse período e 
lançando promoções imperdíveis, como é o caso da Middas Cachaça. 
A marca é conhecida por ser a única cachaça com flocos de ouro no 
mundo. Esta inovadora proposta traz uma cachaça acompanhada de um 
frasco com ouro comestível de 23 quilates, importado da Alemanha e 
que possui certificado de qualidade da União Européia. A mistura do 
ouro ao produto dá a ele o máximo da sofisticação e requinte que uma 
bebida com padrões internacionais de excelência pode proporcionar aos 
mais exigentes paladares. A Middas está disponível em duas versões: 
Para comprar acesse: (www.middascachaca.com.br). 

C - Encontro Vegano 
No próximo dia 22, acontece o REEncontro Vegano ‘JMA J’adore mes 
amis’. A organização preparou tudo para garantir a segurança dos par-
ticipantes como: a entrada com o uso de máscara obrigatório, aferição 
de temperatura, distanciamento social e aplicação de álcool em gel. Os 
alimentos e bebidas adquiridos serão apenas para levar para casa, não 
sendo permitido o consumo no local. O evento será das 12h às 18h. A 
entrada é gratuita e será controlada para evitar aglomerações. Terá a 
venda de queijos, maquiagens, chocolates, velas artesanais, itens de de-
coração, óleos essenciais, pães artesanais, congelados, brownies, roupas, 
calçados, alimentos, acessórios, feijoadas, entre outros produtos 100% 
veganos. Na Rua Joaquim Távora, 605, Vila Mariana (próximo ao Metrô 
Ana Rosa). Saiba mais: (https://encontrovegano.com.br/).

D - Espírito e Matéria
A Felicidade Interna Bruta (FIB), conceito de desenvolvimento social, 
foi criado pelo rei do Butão, Jigme Singye Wangchuck, em 1972, em 

o AliExpress pertence. Os preços especiais, válidos até às 4h59min de 
sexta-feira (13), são até 70% mais baratos que em períodos comuns e 
reúnem itens de marcas como Xiaomi e Apple. Os produtos com descon-
tos, de marcas conhecidas, vendidas por lojas de confiança, oferecem o 
melhor custo-benefício disponível. Os consumidores já podem  conferir 
as ofertas no site (pt.aliexpress.com) e no aplicativo AliExpress (An-
droid e iOS) com antecedência, já preparando seu carrinho de compras 
para fechar o pedido logo no início do festival; em função da enorme 
procura, alguns itens mais disputados podem se esgotar nas primeiras 
horas do evento

H - Ladrilhos Hidráulicos 
A Adamá oferece uma solução que alia design 100% brasileiro, pra-
ticidade na instalação e versatilidade: os ladrilhos hidráulicos slim 
apresentam espessura extrafina de 11 mm contra 16 mm a 20 mm dos 
modelos convencionais oferecidos no mercado. Essas vantagens são 
fundamentais, especialmente em reformas, porque garantem que a 
instalação das peças seja realizada tanto em pisos quanto em paredes 
sem a necessidade de remover os revestimentos existentes nem de 
rebaixar o contrapiso. Além de oferecer a possibilidade de combinar os 
ladrilhos com outros revestimentos, como o porcelanato, por exemplo. 
Os ladrilhos hidráulicos estão disponíveis no formato padrão (20 x 20 
cm) e na versão mini (10 x 10 cm). As peças homenageiam a natureza, 
recebendo o nome de Amazonas, Delirio, Gloria, Iemanja, Samba, Selva 
e Urbano. Mais informações em: (www.adamadesign.com.br).

I - Depois da Separação 
O número de divórcios vem aumentando a cada ano no Brasil. Só nos 
últimos 10 anos, houve um crescimento de 160%, de acordo com o 
IBGE. Os divórcios consensuais aumentaram 54% entre maio e julho 
deste ano, segundo levantamento do Colégio Notarial do Brasil. Como 
conviver com a frustração e a perda? Como gerir a vida financeira? E 
a criação dos filhos? São muitas mudanças e situações desafiadoras 
que envolvem uma separação. Para auxiliar as pessoas nesta fase tão 
delicada, está sendo lançado na web o site Idivorciei, um espaço que 
agrega um hub de serviços e orientações de especialistas, em dez áreas 
prioritárias: saúde emocional, assessoria financeira, assessoria jurídica, 
carreira profissional, cursos, moradia, bem-estar, viagens, compras e 
relacionamentos. Saiba mais em: (www.idivorciei.com.br).

J - Suíte Presidencial
Considerado o Oscar do turismo, o World Travel Awards 2020 elegeu, 
a suíte Presidencial do Tivoli Mofarrej São Paulo, como a melhor suíte 
do Brasil. Ela apresenta um conceito singelo, inovador e acolhedor, sem 
perder a sofisticação. O projeto desenvolvido pelo premiado Estúdio 
Penha, propõe uma harmonia entre o verde, a pureza e a simplicidade 
do brasileiro com a vida urbana e sua efervecência. Com vista panorâ-
mica, a maior suíte presidencial da América Latina, no 22º andar, revela 
espaços privilegiados, cozinha, escritório, sala de jantar, sala de estar 
três quartos e dois lavabos, distribuídos em extraordinários 750m². Na 
lista de personas ilustres que já passaram por lá se destacam várias casas 
reais e comitivas governamentais, além de celebridades como Donatella 
Versace, Mick Jagger, Lady Gaga, Kenzo, Catherine Deneuve, entre outros. 

Antes mesmo de funcionar, 
PIX já é utilizado para 

aplicar golpes

Uma novidade 
conseguiu dividir 
espaço com as 
manchetes sobre a 
pandemia e as eleições 
dos Estados Unidos, 
neste ano

 

Trata-se da implemen-
tação do sistema bra-
sileiro de pagamento 

instantâneo PIX. Criado pelo 
Banco Central do Brasil, este 
novo sistema começará a 
funcionar em 16 de novembro 
próximo, e, através dele, será 
possível transferir recursos 
entre contas, em qualquer dia 
ou a qualquer hora, em poucos 
segundos.

O PIX é uma verdadeira 
revolução, que deverá subs-
tituir as formas conhecidas 
e tradicionais de pagamento 
e transferências (DOC, TED, 
boleto, etc.), especialmente 
por não possuir limite de ho-
rário, nem de dia da semana 
para sua utilização, revelando 
extrema praticidade e imensa 
facilidade, além de ser gra-
tuito para as pessoas físicas 
pagadoras.

Infelizmente, como já é de 
praxe, criminosos estão se 
aproveitando da novidade e da 
falta de conhecimento por par-
te dos usuários, para aplicar 
golpes, especialmente relacio-
nados ao cadastramento das 
denominadas “Chaves PIX”. 
Tais golpes estão ocorrendo 
antes mesmo do PIX começar 
a funcionar.

A forma mais comum destes 
golpes, acontece por meio de 
sites falsos, para os quais a 
vítima é direcionada por meio 
de links, que são encaminha-
dos através do WhatsApp ou 
e-mail. Desta forma, o inter-
nauta é direcionado para uma 
página falsa, e levado a crer 
que está realizando seu ca-
dastro para utilização do novo 
PIX na instituição financeira 
da qual é cliente. Todavia, na 
verdade, trata-se de um site 
que visa tão somente coletar 
e se apropriar das informações 
do usuário. 

Com estas informações, 
coletadas através destes sites 
falsos, os criminosos conse-
guem, por exemplo, acessar a 
conta bancária da vítima, uma 

vez que todas as informações, 
inclusive as senhas de acesso, 
foram por ela fornecidas.

Para se ter uma ideia da 
dimensão destes golpes e da 
rapidez dos golpistas, no início 
do mês de outubro, segundo a 
empresa de segurança digital 
Kaspersky, já havia mais de 60 
sites maliciosos (phishing) no 
ar. Um outro ponto que precisa 
ser rapidamente verificado, é 
a necessidade de se constituir 
limites para as transferências 
via PIX, especialmente estabe-
lecidos pelos usuários deste 
novo sistema.

Tal detalhe é de extrema 
importância, pois as transfe-
rências, como já explicado, 
são efetivadas quase que 
instantaneamente, não haven-
do, contudo, a possibilidade 
de cancelamento depois de 
confirmadas. Isto se agrava 
sobremaneira na hipótese de 
um erro de digitação, que pode 
acarretar a transferência de 
um valor muito superior ao 
que se deseja remeter, pela 
simples aposição de um núme-
ro a mais, inadvertidamente 
colocado ao final.

Como se tudo isso não bas-
tasse, ainda existe a possibi-
lidade do usuário do PIX ser 
vítima de uma grave ameaça, 
coagindo-o a realizar uma 
transferência indesejada, 
como no exemplo já bastante 
conhecido do chamado “se-
questro relâmpago”. Nessa 
hipótese, é dispensado o 
deslocamento a um caixa 
eletrônico, bastando que na 
abordagem criminosa, a vítima 
esteja de posse de um celular 
e seja cadastrada no sistema 
PIX, para que a transferência 
sob coação, sem a possibilida-
de de estorno, aconteça.

Portanto, em que pese a 
evolução trazida pelo sistema 
PIX, os riscos a acompanham, 
de modo que é importante que 
se tenha muita atenção e que 
se desconfie sempre, para não 
se tornar mais uma vítima de 
golpistas, especialmente nes-
te ano tão difícil de pandemia.

 
(*) - É Advogado Criminalista, 

Mestrando em Direito Penal pela 
USP, pós-graduado em Direito Penal 

pela Universidade de Coimbra e 
Universidade de Castilla-La Mancha, 

integrou o Conselho Nacional de 
Segurança Pública e foi Conselheiro 

Estadual da OAB/SP.

Flávio Filizzola D’Urso (*)

O principal destaque foi 
o Paraná, que cresceu 
7,7% no período. 

Com essa, que foi a quinta 
alta consecutiva, o estado 
acumulou ganho de 46,2% 
em cinco meses. 

Também tiveram altas 
acima da média nacional 
(2,6%), os estados do Ama-
zonas (5,8%), São Pau-
lo (5,0%), Espírito Santo 
(5,0%), Rio Grande do Sul 
(4,5%), Santa Catarina 
(4,5%) e Bahia (4,0%).

Completam a lista dos es-
tados com alta na produção 
em setembro: Minas Gerais 
(1,9%), Ceará (1,3%) e Goi-
ás (0,4%). A Região Nordes-
te, única das cinco regiões 
analisada em seu conjunto, 
também cresceu (1,1%). Por 
outro lado, quatro estados ti-

O principal destaque foi o Paraná, que cresceu 7,7% no período.
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IGP-M 
acumula taxa 
de inflação de 
23,79%

O Índice Geral de Pre-
ços – Mercado (IGP-M), 
usado no reajuste dos 
contratos de aluguel no 
país, registrou inflação de 
2,67% na primeira prévia 
de novembro deste ano. A 
taxa é superior ao 1,97% 
registrado na primeira pré-
via de outubro. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o IGP-M acumula 
taxa de inflação de 23,79% 
em 12 meses.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede 
os preços no atacado, subiu 
de 2,45% na prévia de outu-
bro para 3,48% na prévia de 
novembro. Segundo a FGV, 
o Índice Nacional de Custo 
da Construção, também 
teve alta na taxa, ao subir 
de 1,26% em outubro para 
1,31% em novembro.

Já o Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o 
varejo, teve queda na taxa 
de inflação, ao passar de 
0,64% na prévia de outubro 
para 0,41% na prévia de 
novembro (ABr).

Produção industrial cresceu em 
11 locais em setembro

A produção industrial teve alta em 11 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) na passagem de agosto para setembro

(14,2%), Ceará (8,5%) e 
Pará (8,1%). 

Por outro lado, três estados 
tiveram recuo na produção: 
Espírito Santo (-11%), Mato 
Grosso (-6,2%) e Bahia 
(-1,9%). No acumulado do 
ano, no entanto, ocorreu o 
oposto: queda em 12 dos 15 
locais pesquisados. Os maio-
res recuos foram observados 
no Espírito Santo (-18%), 
Ceará (-11,9%), Amazonas 
(-10,6%) e Rio Grande do 
Sul (-10,4%). Três estados 
tiveram alta: Goiás (2,5%), 
Rio de Janeiro (2,2%) e 
Pernambuco (1,8%). No acu-
mulado dos últimos 12 meses, 
também houve quedas em 12 
dos 15 locais, com destaques 
para Espírito Santo (-19,3%), 
Rio Grande do Sul (-8,6%) e 
Ceará (-8,2%) (ABr).

veram queda na passagem de 
agosto para setembro: Mato 
Grosso (-3,7%), Rio de Ja-
neiro (-3,1%), Pará (-2,8%) 
e Pernambuco (-1,3%). Na 

comparação com setembro 
de 2020, a produção indus-
trial cresceu em 12 dos 15 
locais pesquisados, com 
destaques para Amazonas 

Apenas 12% dos brasileiros voltaram a 
viajar após relaxamento da quarentena

Houve uma queda de 90,7% na demanda por voos 
internacionais no mês de setembro.
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pulação (55%) parou de 
viajar durante a pandemia, 
segundo pesquisa C6 Bank/
Ibope Inteligência. O estudo 
mostra que apenas 12% das 
pessoas já voltaram a realizar 
viagens. A pesquisa ouviu 
2.000 brasileiros das classes 
A, B e C com acesso à internet 
em todas as regiões do país. 
A pesquisa também mostra 
que 38% dos brasileiros com 
acesso à internet pretendem 
fazer viagens mais baratas 
nos próximos seis meses, 
período que inclui o verão 
e as férias de final de ano. 

Quando perguntados so-
bre os planos para os pró-
ximos seis meses, 33% 
dizem que sempre fizeram 
viagens econômicas e devem 
continuar fazendo a mesma 
coisa no futuro. Já 14% dos 
brasileiros afirmam que vão 
gastar mais em viagens nos 
próximos seis meses. Apenas 
6% dizem que ampliaram a 
frequência das viagens de 
carro, a lazer ou a trabalho, 
durante a pandemia.

Em relação à intenção 

de fazer viagens de lazer, a 
pesquisa mostra que 25% 
dos brasileiros com acesso 
à internet não têm certeza 
se vão sair a passeio nos 
próximos seis meses. O 
estudo revela que, nesse 
período, 36% pretendem 
fazer viagens de carro e 19% 
planejam viajar de avião. 
Entre os que pretendem 
frequentar os aeroportos, 
15% dizem que vão viajar 
no Brasil e 4% relatam a 
intenção de ir ao exterior.

Os números revelados pela 

pesquisa reforçam aqueles 
divulgados pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) que indicaram queda 
de 90,7% na demanda por 
voos internacionais no mês 
de setembro – último dado 
atualizado – em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Desde 2019, o C6 
Bank conduz uma série de 
pesquisas para entender 
os hábitos financeiros do 
brasileiro e contribuir para 
o debate sobre educação 
financeira no país.
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Um vale repleto 
de futuros

O Programa Vale 
do Futuro é um 
audacioso plano 
para tornar a região 
um novo polo de 
desenvolvimento 
econômico e social

Nas últimas semanas foi 
celebrada uma data 
muito  importante 

para agenda do Desenvolvi-
mento Social: o Dia Interna-
cional para Erradicação da 
Pobreza (17/10), com uma 
ambiciosa meta assinada por 
193 países membros da ONU, 
durante a Cúpula de Desen-
volvimento Sustentável, na 
Assembleia Geral da ONU, 
em 2015. 

Dessa cúpula surgiu a Agen-
da 2030, ano escolhido para 
que 17 objetivos sejam alcan-
çados pela humanidade. 

Entre eles, assegurar a 
educação inclusiva, alcançar 
a igualdade de gênero, promo-
ver o crescimento econômico 
sustentável e o mais urgente 
deles: acabar com a pobreza 
em todas as suas formas, em 
todos os lugares. Erradicar a 
pobreza global é o primeiro 
passo para atingir outras metas 
de desenvolvimento social e 
sustentável. Atualmente, de 
acordo com a ONU, mais de 
700 milhões de pessoas vivem 
com menos de R$11 por dia. 

Publicado em 2019, o 1º Re-
latório de Acompanhamento 
dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável do Estado 
de São Paulo, demonstrou que  
alguns dos indicadores tem 
avançado bastante, como a 
forte queda da taxa de morta-
lidade infantil e a melhoria do 
atendimento escolar no nível 
pré-escolar.

Considerada a região mais 
pobre do Estado mais rico da 
Federação, o Vale do Ribeira 
esteve por muito tempo afas-
tado do progresso e desenvol-
vimento das demais regiões 
paulistas. Com uma população 
de 340 mil habitantes, as suas 
22 cidades têm médias piores 
em indicadores como: PIB per 
capita, percentual de inscritos 
em programas sociais, renda 
média de emprego formal e 
mortalidade infantil, entre 
outros.

Para erradicar a pobreza e 
promover a mobilidade social 
do Ribeira, a gestão João Doria 
lançou, há exatamente um ano, 
o Programa Vale do Futuro, 
um audacioso plano para tor-
nar a região um novo polo de 
desenvolvimento econômico e 
social do Estado. Ao todo, 20 
secretarias estão trabalhando 
simultaneamente, com ações 
intersetoriais que abrangem 
obras de infraestrutura e pro-
jetos de melhoria da qualidade 
de vida na região. 

Exemplo disso, o programa 
Prospera Jovem, visa aumen-
tar a emancipação social entre 
os jovens do Vale do Ribeira, 
oferecendo capacitação técni-
ca, educação financeira, em-
preendedorismo, tecnologia e 
transferência de renda. Alunos 
matriculados entre o 9º ano do 
Ensino Fundamental e o 3º ano 
do Ensino Médio da Rede Es-
tadual, que estiverem inscritos 
no programa, são incentivados 
a construir um Projeto de 
Vida, que é desenvolvido em 
oficinas, exercícios individuais, 
reflexões e mentorias.

Ao final do programa, os 
alunos recebem um incentivo 
financeiro para a execução de 
projetos e capacitações pes-
soais.  Esse recurso pode ser 
usado para o jovem ingressar 
no Ensino Superior, abrir uma 
microempresa ou investir no 
negócio dos pais. O benefício 
está atrelado à progressão 
escolar e à participação em 
todas as atividades propostas 
pela iniciativa. 

Em resposta à pandemia da 
Covid-19, a edição 2020 do 
Prospera Jovem foi adaptada 
ao universo virtual.  Isto garan-
tiu que os alunos do 3° ano  do 
Ensino Médio não perdessem 
a oportunidade de participar 
dessa edição. Essa ação da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social do Estado de São 
Paulo estimula a autonomia 
individual e profissional, dando 
o incentivo que faltava para 
que o jovem seja um agente 
de transformação de sua rea-
lidade familiar e comunitária. 

O Prospera Jovem está 
transformando o Ribeira em 
um vale repleto de futuros 
promissores.

(*) - É Secretária de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo.

Célia Parnes (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

O estudo levou em 
conta hábitos dos 
entrevistados como 

“comer fora de casa” e “pe-
dir por delivery”. De acordo 
com os dados levantados, 
alguns motivos que já ocor-
riam foram intensificados 
pela pandemia e causaram 
prejuízos, como baixo fatu-
ramento e despreparo para 
gestão de crise. 

Para Ana Paula Coelho, 
CEO da Monte Carlo Alimen-
tos - distribuidora com 26 
anos de mercado focada em 
pequenos negócios do setor 
food service -, a pandemia 
afetou toda a cadeia de Ali-
mentação Fora do Lar. “Com 
a flexibilização, empreen-
dedores estão buscando 
alternativas que chamem a 
atenção dos clientes para os 
seus comércios, com o obje-
tivo de reerguer as finanças e 
atrair novos consumidores”, 
afirma. Pensando nisso, a 
especialista separou seis 
tipos de negócios que têm 
chamado a atenção no mer-
cado food service: 
 1) Dark kitchens - As 

chamadas dark kit-
chens (cozinhas obs-
curas, em tradução 
livre), são cozinhas ins-
taladas com estruturas 
para atender apenas 
pedidos de delivery. 
O estilo está em alta. 
As vantagens neste 
tipo de negócio estão 
na não necessidade 
de uma fachada nem 
estrutura de salão, 

Empreendedores estão buscando alternativas que chamem a 
atenção dos clientes para os seus comércios.
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Tendências para 2021: 
ficar de olho nos negócios de 

alimentação fora do lar
Com a pandemia, o setor de alimentação sofreu algumas mudanças. Segundo pesquisa da Food 
Consulting, em parceria com o Sebrae, 20% das empresas de alimentos fechou definitivamente e 30% 
corre riscos de não resistir à crise

entre os clientes. Nes-
se tipo de negócio, o 
ideal é se especializar 
e algum tipo de comida, 
dessa forma é possível 
administrar melhor o 
espaço. Além disso, as 
chances de se destacar 
nas vendas de um tipo 
de alimento também é 
maior. 

 5) Drive-Thru - Restau-
rantes podem investir 
no sistema drive-thru, 
que consiste em en-
tregar a comida para 
o consumidor em seus 
carros. A tendência, 
também intensificada 
pela COVID-19, per-
mite que cada cliente 
coma em seu próprio 
veículo, ou leve a re-
feição para suas casas, 
evitando aglomera-
ções. 

 6) Alimentação ve-
getariana/vegana - 
Segundo pesquisa da 
Sociedade Brasileira 
Vegetariana, o Brasil 
contabiliza hoje 30 
milhões de vegeta-
rianos e 7 milhões de 
veganos. Atingir esse 
público tem sido uma 
necessidade de bares, 
lanchonetes e res-
taurantes, que visam 
grande lucro com a 
demanda vinda dessa 
parcela da população. 

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

economia com mão de 
obra de atendimento, 
além dos aluguéis mais 
baratos do que pontos 
comerciais sofisticados 
como ruas de comércio 
e shoppings. 

 2) Grab and Go - O sis-
tema de Grab and Go, 
tendência nos Estados 
Unidos, para café da 
manhã, almoço, jantar 
e pequenos lanches, 
pode ser um ótimo 
investimento que con-
siste no oferecimento 
de refeições prontas, 
balanceadas, embala-
das e dispostas em um 
ambiente onde o clien-
te pode simplesmente 
pegar o que quer, pagar 
e sair. Com a flexibili-
zação da quarentena, 
muitas pessoas que 
precisam sair de casa, 
procuram passar o me-
nor tempo possível em 
estabelecimentos. Por 
isso, oferecer esse tipo 

de refeição em emba-
lagens para viagem é 
uma ótima opção. 

 3) Marmitaria gourmet 
- Seguindo a linha da 
praticidade, negócios 
que comercializem re-
feições prontas como 
marmitas, são uma 
boa aposta para os 
próximos meses. Além 
de ser muito rápido, 
também proporciona 
economia ao consumi-
dor, o que promete ser 
crucial para os clientes 
no período de crise. 
Além disso, é uma 
opção para aqueles 
que seguem na rotina 
home office e buscam 
qualidade e rapidez 
durante as entregas. 

 4) Food trucks - São 
uma ótima opção, pois 
geralmente se loca-
lizam em praças ou 
parques, locais aber-
tos que permitem um 
maior distanciamento 

Para estudantes que buscam graduação, ou especializa-
ção, o visto EB-5 é uma das melhores formas para ingressar 
em uma universidade americana, além de ser o caminho 
mais rápido para conquistar o Green Card. Diferente de 
outros tipos de visto frequentemente usados por estudan-
tes de graduação, como o F-1, o EB-5 ainda possui outra 
vantagem importante, não limita onde o portador pode 
morar, estudar ou trabalhar. 

Além disso, essa modalidade permite a permanência em 
solo americano mesmo após a formatura. “Para aqueles 
que fazem parte de uma família que pode pagar pelo 
investimento, esta é uma oportunidade incrível”, des-
taca a diretora regional da empresa Lightstone, Bruna 
Allemann. As melhores escolas de pós-graduação dos 
EUA são extremamente competitivas, então os candida-
tos precisam de todas as vantagens possíveis. “Ter uma 
residência permanente em solo americano significa já ter 
um diferencial frente aos demais que moram no exterior”, 
revela a diretora.

Uma vez aceito, o aluno pode se qualificar também para 
pagar taxas diferenciadas de ensino. “É possível também 
conseguir um auxílio estudantil, após preencher o Formu-
lário Gratuito para Auxílio Federal ao Estudante (FAF-
SA), oportunidades que geralmente são limitadas apenas 
aos residentes. Esses estudantes de pós-graduação são 
elegíveis para prêmios por mérito, o que não contempla 
outros vistos”, explica Bruna.

A especialista em investimentos de alta renda explica 
que, se um pai já recebeu um Green Card através do EB-5, 
o cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos também 
recebem o benefício. “Como residentes permanentes, eles 
se beneficiam da visão de seus pais na obtenção deste 
visto”, aponta. No entanto, quando os alunos têm 21 anos 
ou mais e não receberam um Green Card, eles devem 
fazer seu próprio investimento EB-5 para se qualificar. 
Centros regionais, designados pelo Serviço de Cidadania 
e Imigração dos EUA (USCIS) para patrocínio de inves-
timento de capital, reúnem fundos de investidores para 
criar seus projetos. 

Visto EB-5 é adequado para alunos que 
buscam ensino superior e especialização
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O Visto EB-5 permite a permanência em solo americano mesmo 
após a formatura. 

Contanto que o investimento EB-5 atenda a todas as 
condições exigidas, incluindo a criação de 10 empregos 
americanos permanentes em tempo integral em até dois 
anos, o investidor recebe um Green Card. A maioria 
dos candidatos é contemplada pelo benefício dentro do 
prazo, para que possam fazer planos de inscrição para a 
pós-graduação. Após a formatura, é mais fácil encontrar 
emprego na área em que estudou, do que para alguém que 
não possui o status de residente permanente. 

Para se ter uma ideia, um visto de estudante interna-
cional F-1 precisa encontrar um emprego dentro de três 
meses após a formatura ou terá que deixar os Estados 
Unidos. E mesmo que encontre um emprego, é preciso 
que seja dentro da área de atuação. “Essas situações já 
não ocorrem com os portadores do EB-5”, conclui Bruna, 
especialista em investimento de alta renda e em diver-
sos temas relacionado aos Estados Unidos, que auxilia 
brasileiros com a internacionalização e dolarização de 
patrimônio, imigração através de investimentos e gestão 
de recursos offshore como diretora de investimentos e 
capital markets do grupo Lightstone. 

Fonte e mais informaçõe: (https://lightstoneeb5.com/). 

Diego Tessarollo (*)
 
A sexta-feira mais aguardada 

do ano está chegando! Não é no-
vidade para ninguém que a Black 
Friday bomba no mercado todos 
os anos, mas ouso dizer que 2020 
será um “marco” no varejo.

Os números só comprovam 
o quanto estou certo. Segundo 
pesquisa realizada pela Ipsos, foi 
apontado que mais da metade dos 
brasileiros - aproximadamente 
57% - dizem comprar mais em 
loja online agora do que antes da 
pandemia. Ao que tudo indica, 
essa migração do off para o online 
continuará. 

Uma outra pesquisa, levantada 
pela Salesforce, antecipou que 
90% dos brasileiros se dizem mais 
propensos a comprar produtos 
essenciais pela internet, mesmo 
após a estabilização da pandemia, 
que começa a declinar. Um dado 
curioso é que, 72% dos brasileiros 
estão comprando menos que 
o habitual no comércio físico. 
Avaliando esses números você 
deve estar se perguntando: o que 
ocasionou este aumento abrupto 
antes do Coronavírus? 

A meu ver, o auxílio da tecnolo-
gia de inteligência artificial auxi-
liou tanto para os colaboradores, 
como os usuários. Muitas empre-
sas ainda não utilizam softwares 
mais completos, compostos por 
análises, monitoramentos e cus-
tomização dos processos de ponta 
a ponta. Uma das soluções para 
essa personalização está no uso 
da tecnologia, como Inteligência 
Artificial para as Operações de TI 
(AIOPS), Autonomous Business 
Analytics e Machine learning . 

A linha tênue entre a inteligên-
cia artificial e as vendas da Black 
Friday acabam andando juntas 

nesse percurso. A necessidade 
de analisar informações de uma 
empresa se dá pela importância 
de usar os dados coletados para 
a tomada de decisões, principal-
mente em virtude da Black Friday 
- data com congestionamento de 
usuários em um mesmo site. 

Para se ter uma ideia, além da 
inteligência artificial contribuir 
para a avaliação de questões como 
a identificação de problemas do 
sistema, lentidão e baixa conec-
tividade, ela também resolve 
questões organizacionais, como 
a quantidade de servidores e nú-
mero de acessos de um software. 
É como se fosse uma sugestão de 
recursos, sendo monitorado em 
tempo real por essa tecnologia. 

Um exemplo disso é a Simon, 
primeiro hub de inovação com 
solução brasileira que reúne 
Inteligência Artificial para as Ope-
rações de TI (AIOPS), Business 
Analytics e Machine learning, 
mapeando, correlacionando e 
automatizando eventos com o 
intuito de otimizar a performance 
de negócios e sistemas online. 

A solução promove o combate 
direto a incidentes tecnológicos 
com utilização dessa ferramenta, 
causando disfunção no modelo 
de atuação das operações de TI 
atuais. Que tal acessar todas as 
informações da sua empresa, com 
segurança e uma monitoria de 
qualidade, em poucos minutos? 
Aproveite que a Black Friday está 
chegando e se alie a este novo 
mecanismo. Venha conosco nesta 
renovação! 

(*) - É CEO da Simon, primeira solução 
brasileira que reúne Inteligência Artificial 

para as Operações de TI (AIOPS), Busi-
ness Analytics e Machine learning com 
o intuito de otimizar a performance de 

negócios e sistemas online.

Inteligência Artificial 
e a experiência na Black Friday



A hora e a vez 
dos pagamentos sem 

contato

Os pagamentos 
por aproximação 
movimentaram R$ 
8,3 bilhões no Brasil 
no primeiro semestre 
de 2020, segundo 
dados da Associação 
Brasileira das 
Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços 
(Abecs). 

O montante representa 
0,94% do total de 
faturamento dos car-

tões no país, que alcançou 
R$ 876,4 bilhões no mes-
mo período. É um volume 
recorde, que representa 
um crescimento de 330% 
comparado com o mesmo 
período do ano anterior. 
Devido às circunstâncias 
da pandemia, o uso de tec-
nologias sem contato tem 
sido um dos destaques no 
mercado de pagamentos - 
alavancado pelo receio dos 
consumidores em tocar no 
terminal do lojista. Essa 
nova conduta apresenta 
uma propensão nunca antes 
vista pelos pagamentos sem 
contato. 

Não se trata de uma novi-
dade, pois sua implementa-
ção por aqui já tem mais de 
sete anos, mas sim um ganho 
de percepção positiva fren-
te ao cenário pandêmico. 
Nesta categoria, além das 
mobile wallets NFC (near 
field communication), como 
Apple Pay, Samsung Pay e 
Google Pay, temos também 
o uso das tecnologias de 
chip sem contato em cartões 
de bandeira. 

Embora não tenhamos 
um estudo mais profundo 
que indique a representati-
vidade dessas soluções nos 
pagamentos sem contato, 
estima-se que não exista 
preponderância entre elas: 
a Samsung é a marca de 
celulares líder no Brasil, 
contudo, a Apple tem uma 
penetração significativa 
na camada de maior renda 
entre os usuários - que são 
normalmente os de maior 
propensão ao uso de novas 
tecnologias. 

Isso chama a atenção 
para o aumento do uso de 
pagamentos sem contato 
via cartões, em relação às 
plataformas mobile, dado 
o foco e interesse perce-
bido entre os emissores 
e seus clientes. Outros 
dado importante é que a 
informação da Abecs inclui 
apenas as modalidades 
sem contato em cartões 
e mobile wallets NFC, 
deixando de fora outro 
meios importantes, como a 
captura via QR Code, que 
é incluída nos números de 
pagamentos com cartão 
não presente, a mesma do 
comércio eletrônico. 

Esta categoria (QR Code) 
é também um grande des-
taque em crescimento 
nos últimos meses, proli-
ferada por diversas novas 
carteiras digitais, como 
PicPay, Mercado Pago, 
iFood, entre outros. Em 
valores absolutos, é muito 
expressivo o ganho de par-
ticipação dessas carteiras, 
também favorecidas pela 
tendência de demanda por 
soluções sem contato, e 
com aplicação de tecno-
logia, muito mais simples 
do que aquela usada nas 
mobile wallets NFC. 

Podemos estimar que o 
volume total de cadastros 
em carteiras digitais tenha 
mais do que dobrado, no 1º 
semestre deste ano, com-
parado ao mesmo período 
passado. Isso implica que 

mais do que 25 milhões de 
consumidores, habilitaram 
alguma carteira digital, 
nesse período. A solução de 
captura via QR Code apre-
senta algumas facilidades 
de implementação devido 
à não necessidade de uso 
de tecnologias proprietárias 
e mais sofisticadas como o 
NFC, além do que a maior 
parte dos celulares usados 
no país conseguem fazer a 
leitura do código e têm a 
capacidade para armaze-
namento do aplicativo de 
pagamento. 

Contudo, essa tecnolo-
gia precisa ser habilitada 
na loja diretamente pela 
carteira, ou via integração 
com empresas de captura. 
Uma nova tendência de 
solução “sem contato” já 
está disponível no merca-
do, usando a tecnologia 
para pagamentos digitais 
baseada em autenticação 
padrão EMV (Europay, 
Mastercard, Visa), sem a 
necessidade de cartão físi-
co. Esta é a forma utilizada 
pela startup IDid para pa-
gamentos não presenciais 
e presenciais sem contato. 

Através dela, efetua-se 
a autenticação em duas 
camadas, por meio da in-
tegração com o emissor do 
meio de pagamento usando 
o aplicativo deste mesmo 
emissor. A chave de acesso 
para uso é o CPF do cliente, 
algo que o consumidor já 
está acostumado a informar 
em diferentes lojas, seja 
por incentivos fiscais, seja 
por outros motivos como 
programas de fidelização 
de cada loja. Através do 
CPF, o sistema de captu-
ra de dados do lojista faz 
uma consulta junto à IDid, 
que identifica quais são 
os meios de pagamento 
habilitados para aquele 
consumidor. 

A IDid então informa 
o emissor do meio de 
pagamento selecionado 
pelo consumidor, que por 
sua vez notifica o cliente 
através do aplicativo de 
relacionamento, tudo em 
tempo real. O consumidor 
abre a notificação e au-
toriza o pagamento, que 
é processado dentro dos 
padrões de autenticação 
EMV. 

A novidade pode ser usada 
tanto no varejo físico como 
no comércio eletrônico, 
garantindo conversão su-
perior a 95% nas tentativas 
de pagamento, virtualmente 
eliminando o risco de frau-
des, já que usa a mesma 
forma de autenticação forte 
das mobile wallets NFC e 
dos cartões com tecnologia 
de chip sem contato- sem, 
contudo, usar a tecnologia 
NFC. Por isso, a nova solu-
ção apresenta diferenciais 
importantes quanto à usa-
bilidade, aplicabilidade e 
segurança em relação às 
outras soluções. 

O momento é mais do 
que propício para surgi-
mento, teste e avaliação de 
meios de pagamento sem 
contato. Contudo, o fim 
da pandemia não necessa-
riamente significará o en-
cerramento dessa “onda”, 
e sim o começo de uma 
nova realidade totalmente 
baseada em inovação nos 
meios de pagamento. Com 
tantas facilidades que os 
pagamentos sem contato 
trazem, dificilmente o mun-
do os deixará de lado. 

(*) - É líder da IDid - plataforma 
de autenticação de pagamentos 
que permite que as compras no 

e-commerce sejam tratadas como 
presenciais (https://useidid.com/). 

Gastão Mattos (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 
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agência de confiança, 

ou ligue para
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL V – SÃO MIGUEL PAULISTA. 2ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO N.º 1020257-87.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a)Trazibulo Jose Ferreira da Silva, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a(o) ANASTACIA SILVA DOS SANTOS, Brasileira, CPF 331.983.108-90,
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco Pan
S/A, alegando em síntese:  que firmou com a requerida CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO
celebrada em 22/01/2018, na quantia de R$ 16.723,75 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E
TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), proveniente da cédula nº 083965672, a ser pago em
48 prestações, tendo como data do vencimento da primeira parcela o dia 22/02/2018 e da ultima o dia
22/01/2022, vencido antecipadamente nos termos da clausula 19ª do referido contrato. Em garantia das
obrigações assumidas, o devedor transferiu em Alienação Fiduciária à Requerente, nos termos do
Decreto Lei 911 de 01.10.69, o bem a seguir descrito: MARCA/MODELO: FIAT/UNO EVO 2P COMPLETO
VIVACECELEBRATION5 10 8VFLEX ANO DE FABRICAÇAO; MODELO: 2012/2013 COR: VERMELHA
PLACA: OMX8357 CHASSI: 9BD195102D0393129. Ocorre, porem, que a ré deixou de pagar as
prestações a partir de 29/08/2018. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇAO, por EDITAL, para que, no prazo de 05(cinco) dias, pague a integralidade da divida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, bem como conteste a ação no prazo de
15 dias, prazos esses que fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Fica ainda, advertido que
05(cinco) dias após executada a liminar não havendo o pagamento da integralidade do debito consoli-
dar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da ação no patrimônio do credo
fiduciário. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros,
os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA NAIS. Dado e passado nesta cidade de são Paulo, aos 08 de outubro de 2020.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003410-81. 2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegri 
no, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Durval Lourenço da Silva, CPF Nº 191.067.688-81, RG Nº 
23.246.313-X e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e   
respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da penhora realizada sobre os direitos aquisitivos que o 
Executado detém sobre o lote nº 26, da quadra IG do empreendimento Thermas de Santa Bárbara - 
Gleba II, sito no Município de Águas de Santa Bárbara/SP, Comarca de Cerqueira César/SP, com 
área de 450m2, ficando nomeado depositário o executado Durval Lourenço da Silva (CPF/ME Nº 
191.067.688-81). Nada Mais. Passando a fluir independentemente de outra intimação, sendo que 
na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038924-93. 2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Paula Regina Schempf Cattan, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Emilio Paiva Rodriguez, Brasileiro, casado, biológo, RG Nº 14277 
041-3, CPF/MF Nº 284.397.138-19, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$ 1.835,95. referente às da taxa de conservação e melhoramentos 
do lote 04, da Quadra ON, do Loteamento Sta. Cristina – Gleba VII (atualmente denominado Riviera 
de Sta. Cristina Xiii – Setor Marina). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0013249-82.2018.8.26.0003 O(A)MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a) Adriana Cristina Paganini dias 
Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao executado Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-
44e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório 
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 16 da quadra CH do empreendimento 
Terras de Santa Cristina – Gleba IV, registrado sob a matrícula 32.531, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Avaré/SP.do(s) qual(is)foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a) (s), Jaime Luis Perez Cortiz 
CPF/ME Nº 005.696.678-44".O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem (ns) deposi 
tado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento 
das obrigações inerentes. Nada Mais. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004595-06. 2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC,do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Montezuma Carvalho Bernardo, Brasileira, solteiro, técnico, RG Nº 
3834250 e CPF/MF Nº 764.713.308-04, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.910,62. referente às da taxa de conservação e 
melhoramentos do lote 10, da Quadra CG, do Loteamento STA. Cristina – Gleba III (atualmente 
denominado Riviera de Sta. Cristina III). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Citação  Prazo 20 dias. Proc. 1117886- 04.2017.8.26. 0100 O Drª. Rodrigo Galvão 
Medina, Juiz de Direito da 9ºVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Nelson Durval Pereira dos 
Santos, Angolano, casado, gerente, RG Nº 0491991, CPF/MF Nº 212.904.628-28, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.716,86. 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote ``06´´, da Quadra GE, do Loteamento 
Thermas de Sta Bárbara - Gleba II (atualmente denominado STA Bárbara Resorrt Residence ll). 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 05/10/2020 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005269-39. 2019.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Neide da Silva Mendes, Brasileira, divorciada, empregada 
doméstica, RG Nº 37510714-9, CPF/MF Nº 287.885.218-42, que Momentum Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 4.468,62 (fevereiro/2019), referente 
às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 08, da Quadra CM, do Loteamento Terras de 
Santa Cristina – Gleba V Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1026583-72. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Abdul Kader Kadri Neto, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 865 
84339, CPF 178.046.108-90, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Paulista 
Invest Fomento Mercantil Ltda, objetivando o recebimento do valor de R$ 18.298,55, devidamente 
atualizado, referente à cheques devolvidos e não pagos, bem como o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ficando intimado para que efetue o pag. ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 01 (um) mês. Processo Nº 0002044-64.2020.8.26.0010 O MM. Juiz 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Ghassan Jaber, CPF 533. 755.992-34, que a ação de Procedimento 
Comum proposta por Sociedade Beneficente São Camilo foi julgada procedente e iniciou-se a fase 
de Cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu, doravante executado, em lugar incerto e não 
sabido, e com fulcro no artigo 513, § 2º, inciso IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital 
(NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, liquidar o débito exequendo de 
R$ 134.258,84 (agosto/2020) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a partir de agosto de 
2020 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de setembro de 2020 e até o efetivo 
pagamento, ficando a parteexecutada advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o 
pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 dias para, querendo, apresentar 
impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525). Não ocorrendo 
pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, "caput" do NCPC), o débito será 
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 
nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2020 

Edital de Citação prazo de 20 dias. Processo Nº 0002975-85. 2011.8.26.0106 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Caieiras, Estado de SP, Dr(a). Peter Eckschmiedt, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Mariana Berti, RG 28148159, CPF 323.608.478-21, que União Social Camiliana 
, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 866.825,00, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0042654-95.2020.8.26.0100. A Drª. Melissa Bertolucci, Juíza
de Direito da 27ºVC do Foro da Capital – SP. Faz Saber a Zenaide Favero Domingues, CPF Nº
249.321.698-92, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 34.791,08, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 %
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0043694-15.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 35ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Lázara Maria de Campos Souza, CPF Nº 526.598.448-87, que nos autos de
cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 51.769,40, que deverá ser devi-
damente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer
impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publica-
do na forma da lei. Nada Mais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Chamada Pública nº. 004/2020; Objeto: 
Chamamento público para aquisição de alimentos estocáveis produzidos por grupos 
formais da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais constituídos 
em cooperativas e associações, para atender a alimentação escolar, pelo período de 
04 meses. - Data de entrega dos envelopes de Habilitação e Propostas: até às 09h00 
do dia 26/11/2020 na sala de reuniões da C. P. L., no Paço Municipal Huber Braz 
Cossi, sito a Praça Washington Luiz, 643 – Centro - CEP 13.880-000 – Vargem 
Grande do Sul - SP – Abertura dos envelopes se dará no mesmo local e data, às 
09h15min - Edital disponível na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; 

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Os dois formatos pos-
suem elementos que 
devem ser analisados 

de acordo com o desejo do 
comprador. Mas, a verdade 
é que adquirir um aparta-
mento observando apenas a 
planta, pode ser mais difícil 
e muito técnico. Por isso, o 
Apto, plataforma que conec-
ta potenciais compradores 
de imóveis novos a constru-
toras e empreendimentos 
em todo o Brasil, separou 
algumas dicas para quem 
quer comprar o imóvel na 
planta e não sabe por onde 
começar. 

“Adquirir um imóvel na 
planta é bastante vantajoso. 
O preço cobrado por aparta-
mentos nessa fase costuma 
ser bem menor do que o de 
empreendimentos prontos. 
Logo, é uma possibilidade 
atrativa para quem busca 
valorização. Além disso, o 
comprador tem mais opções 
ao escolher a unidade que 
deseja, do que se for com-
prar com o edifício pronto”, 
analisa Alex Frachetta, CEO 
do Apto. Veja cinco dicas que 
o Apto separou para quem 
deseja comprar um imóvel 
na planta: 
 1) Procure uma cons-

trutora com cre-
dibilidade no mer-
cado - pode parecer 
uma frase simples, 

O comprador tem mais opções ao escolher a unidade que 
deseja, do que se for comprar com o edifício pronto.
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Cinco dicas para quem quer 
comprar um imóvel na planta

Se você começou a planejar a compra do seu apartamento, provavelmente já se deparou com a 
seguinte dúvida: na planta ou pronto?

for possível visitar 
um decorado ou se as 
obras ainda não tive-
rem começado. 

 4) Esclareça todas as 
suas dúvidas com o 
corretor - não fique 
com vergonha e per-
gunte tudo. Esse é o 
momento de entender 
tudo o que está na plan-
ta e o corretor deve te 
ajudar nesse processo. 
Nenhuma dúvida deve 
ficar para trás e todas 
as questões são perti-
nentes, afinal é o sonho 
de uma vida. 

 5) Pergunte se é possí-
vel ver uma planta 
3D - a tecnologia avan-
çou bastante e as cons-
trutoras perceberam 
que os compradores 
sempre tiveram muita 
dificuldade de enten-
der as plantas dos 
imóveis. Por isso, al-
guns empreendimen-
tos criaram plantas 3D, 
em que é possível ter 
uma visão muito mais 
real do apartamento 
e com mais detalhes. 
Esse modelo virtual 
colabora bastante para 
aproximar o consumi-
dor do que será seu 
futuro lar. 

Fonte e mais informações: 
(https://apto.vc/?keyword).

mas esse é o primeiro 
passo para quem quer 
comprar um imóvel 
na planta. Pesquise 
e analise se a cons-
trutora tem anos de 
experiência no setor e 
conheça mais dos pré-
dios e apartamentos 
que construiu. Assim, 
fica mais fácil não le-
var gato por lebre. 

 2) Leia atentamente o 
Memorial Descritivo 
- ele pode ser longo e 
mais técnico, mas ele é 
o seu guia sobre tudo o 
que terá no imóvel. O 
tipo de piso, de insta-
lações, as marcas que 
serão usadas e demais 
informações que são 
imprescindíveis. Como 

o apartamento não está 
pronto, o que está no 
memorial deve ser 
analisado com atenção. 

 3) Analise todos os 
cômodos do apar-
tamento - observar 
uma planta do imóvel 
é muito difícil para 
quem não trabalha na 
área. Por isso, busque 
traçar comparativos 
com o seu apartamento 
atual e analise a me-
tragem dos cômodos. 
Se precisar, consulte 
um arquiteto para te 
auxiliar nesse pro-
cesso. É importante 
que você entenda o 
tamanho da unidade 
que deseja comprar, 
principalmente, se não 
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 11 de novembro de 20206

Armando Kolbe Junior (*)

Um empreendedor não investe em uma startup por 
impulso ou incerteza. Precisa passar por muitas fases 
de validação e ter uma base concreta de informações. 

E uma das vantagens é que normalmente, os seus colabo-
radores terão uma experiência muito enriquecedora. Exige 
mais conhecimento dos profissionais, sendo considerada um 
modelo muito flexível em questão de horários e atividades.

Logicamente, por conta do risco, não é possível ter tanta 
certeza sobre o sucesso do negócio. As empresas tradicionais 
se apoiam em análises de tendências, comportamento do 
público-alvo, planejamento, gerenciamento, entre outros 
fatores para ter sucesso, já a startup começa seu plano com 
uma visão mais limitada, justamente por não ter referências 
ou informações suficientes sobre a aceitação do público 
sobre o projeto.

Àqueles profissionais que pretendem ter uma carreira 
definida e longa, uma startup com certeza não é a melhor 
opção, pois ao criá-la, as chances de falência também são 
maiores, além de que a procura por funcionários que vão 
se interessar por encarar esse desafio também será maior. 
Essa análise inicial impacta naqueles que querem empre-
ender, mas se acompanharmos alguns dados e informações 
veremos o quão promissor é esse novo ecossistema.

De acordo com o Jornal O Estadão – economia (10 de maio 
de 2020), e do Jornal Estado de Minas (23 de junho de 2020), 
de um lado temos mais de 13 milhões de desempregados e 
do outro sobram vagas no mercado digital. O Banco Mundial 
afirma que há mais de 200 mil vagas abertas neste segmento, 
sendo cinco mil apenas em startups. A estimativa é de que, 
até 2024, pelo menos metade dos 420 mil empregos que 
devem ser criados em TI podem não ser preenchidos.

Startup é um modelo empresarial que soluciona necessidades reais, possui um alto potencial de viralização e replicável, são focadas em 
ideias arriscadas e antecipam tendências tecnológicas. Mas, será que realmente vale a pena ter a sua? Entre as vantagens e motivos pelos 
quais muitos empreendedores investem nelas, é o fato de que mesmo em um investimento muito arriscado, o foco está no alto índice de 

viralização do projeto.

Foto de Proxyclick Visitor Management System no Pexels

Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, que 
seguiu de 2 mil em 2014 para 10 mil em 2018. 

Os empreendedores de startups, hoje, no Brasil, es-
tão buscando muito mais qualificação que antigamente. 
Antes, eram profissionais sem muita opção no mercado, 
que haviam perdido o emprego e acabavam buscando 
um caminho no empreendedorismo, de acordo com a 
revista TecHoje.

O ecossistema de startups no Brasil está em franco 
desenvolvimento. Já temos nossos primeiros unicórnios 
(startup que alcança valor de mercado de mais de 1 bilhão 
de dólares) e a atenção de grandes empresários é latente 
no setor.

Há uns dez anos, era comum as pessoas buscarem fazer 
carreira em grandes empresas, entretanto, atualmente elas 
iniciam em startups. 

Uma das razões do sucesso rápido e crescente desses 
empreendedores se dá ao fato de que até um tempo atrás 
quase ninguém sabia o que era uma startup unicórnio. O 
modelo construído para alavancar empresas que estão em 
busca de crescimento são chamadas de aceleradoras, e no 
Brasil, no relatório do IDB, são relacionadas 64, sendo 1 na 
região norte, 6 na região nordeste, 48 na região sudeste e 
10 na região sul. 

Nesse estudo também foram abordadas questões sobre 
a cultura, onde as startups têm estado em voga, principal-
mente na valorização do tema pela mídia especializada e 
geral. Alinhadas com as novas tecnologias e as tendências 
de um mundo mais conectado e com processos mais otimi-
zados e rápidos, têm ganhado destaque como promotoras 
dos processos de transformação digital. Desse modo, já 
despertam, em especial na juventude, o interesse crescente 
pelo empreendedorismo na área.

No Brasil, são inúmeros os muitos problemas grandes que 
não são resolvidos e que criam um ambiente que favorece 
a criação de startups. Assim, a atuação desses profissionais 
contribuirá, de forma direta ou indireta, para planejar, exe-
cutar, controlar e avaliar recursos, processos e atividades da 
organização, visando a redução dos custos, ampliação das 
receitas, aumento da produtividade, melhoria da qualidade 
e melhor aplicação dos resultados.

As startups surgem como uma ponte de ligação entre um 
mercado confuso e cheio de incertezas para outro no qual, 
as esperanças estão colocadas no surgimento de pequenas 
notáveis, empresas que venham a criar novas formas de 
negócios sustentáveis e que defendam o meio ambiente 
social, reconhecendo os empreendedores como um de seus 
principais valores.  

Devemos, portanto, ficar atentos, pois, podem ser consi-
deradas como o reflexo das inovações tecnológicas. Afinal, 
elas acompanham a tecnologia e desenvolvem soluções para 
as necessidades digitais do momento, além de atender às 
mais diversas áreas.

(*) - É  coordenador do curso de Gestão de Startups e Empreendedorismo 
Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

No site RFI (2020), encontramos dados que apontam 
que a economia digital já representa mais de 20% do PIB 
brasileiro e as oportunidades no setor de startups são tão 
grandes quanto os desafios futuros.  Fala-se de investimentos 
anuais de U$ 2,7 bilhões em 2019, que dobraram em relação 
a 2018, sendo um ecossistema quantitativamente muito 
representativo, representando 55% dos financiamentos 
na América Latina. 

Sendo que dessas empresas digitais, 46% atuam nos 
setores de logística e distribuição, 25% em finanças e 7% 
em transportes, que surgem para preencher uma lacuna 
existente no mercado nacional. Estudos do Sebrae, em 2016, 
mostram que 30% dos universitários brasileiros possuem 
ou pretendem abrir seu próprio negócio. 

As discussões sobre startups também têm crescido nos 
últimos anos, como demonstram dados sobre o volume de 
participantes da maior conferência do setor no Brasil, a 
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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:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão assistente administra-
tivo, nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.018-MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(26/11/1997), residente e domiciliado Rua Vitor José de Castro, 04, bloco 02, aparta-
mento 41, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Ferreira de Oli-
veira e de Silvia Renata Pereira de Oliveira. ANA CAROLINA CAMARGO ALVES, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/202.
FLS.036V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil nove-
centos e noventa e oito (31/05/1998), residente e domiciliada Rua Aguiar Girão, 19, casa 
01, Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Mauricio Batista Alves e de Tania 
Camargo da Silva.

NELSON DOS ANJOS MARGARIDO, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e quarenta e quatro (20/08/1944), residente e domiciliado Rua Sal da 
Terra, 116, bloco 04, apartamento 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Julio Margarido e de Ana Lopes Margarido. 
MARCIA ROMÃO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida no Subdistrito 
Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e cinco (24/12/1965), residente e domiciliada Rua 
Sal da Terra, 116, bloco 04, apartamento 010, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Romão e de Carlota Abenza 
Romão.

DIEGO VIANA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigia, nascido em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/211.FLS.102-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (06/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfim, 64, A, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira da Silva e de Izilda Paula Viana. EDNA MA-
RIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão recepcionista, nascida em Guarulhos, 
neste Estado, Guarulhos, SP no dia nove de março de mil novecentos e setenta e sete 
(09/03/1977), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 64, A, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Floriano da Silva e de Maria Helena da 
Silva.

MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de fatu-
ramento, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/260.FLS.44-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos 
e noventa e nove (27/07/1999), residente e domiciliado Rua Antônio Martins Silva, 
217, Vila Ponte Rasa, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Fábio Santos de Oliveira 
e de Ana Angelica Lopes de Oliveira. MARIANA SALDANHA CARREIRA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/103.
FLS.207-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e noventa e oito (23/10/1998), residente e domiciliada Rua São Gonçalo 
do Piauí, 545, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Durval Carreira Neto e de Cleu-
sa Moreno Saldanha.

RODRIGO SILVA DA CUNHA ALVES, estado civil solteiro, profissão músico, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.214 BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (28/11/1991), residente e domiciliado Rua Antônio Maria Bessa, 92, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pericles da Cunha 
Alves e de Cicera Solange da Silva. ERICA JACIABA PAIVA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.245V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(06/11/1987), residente e domiciliada Rua Antônio Maria Bessa, 92, casa 02, Cida-
de Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Armando Ferreira Paiva e de Maria 
Lucia Bezerra Paiva.

LUCAS BASTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão servente de pedreiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.268 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e quatro (28/05/1994), re-
sidente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 102, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Euclides Cordeiro de Oliveira Neto e de Matilde 
Bastos Neta. NAIARA CARVALHO SOARES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Pojuca, Estado da Bahia (CN:LV.A/75.FLS.171-ENTRE RIOS/BA), Poju-
ca, BA no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e oito (06/04/1998), residente 
e domiciliada Rua Floriano de Toledo, 102, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Sandro dos Santos Soares e de Nivalda Oliveira 
de Carvalho.

VALDECI CABRAL DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, São Lourenço 
da Mata, PE no dia vinte e nove de março de mil novecentos e sessenta e um 
(29/03/1961), residente e domiciliado Rua Toreiros, 205, casa 04, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José Cabral de Araujo. ANDRÉIA DE 
JESUS MARTINS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e setenta 
e um (17/03/1971), residente e domiciliada Rua Toreiros, 205, casa 04, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Jesus Martins e de Maria 
Benedita Martins.

WAGNER DA SILVA LUZ, estado civil solteiro, profissão encarregado de estoque, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/38.FLS.265-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e setenta e nove 
(16/05/1979), residente e domiciliado Rua Confissão, 695, casa 01, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlito Antunes Luz e de Iraci da Silva Luz. VIVIA-
NE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão encarregada de frios, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (04/09/1974), residente e domiciliada Rua Confissão, 695, casa 01, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Bernardo da Silva Neto e de 
Lucia Alves de Souza Silva.

RICARDO SOARES SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/004.FLS.184-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (09/02/1976), residente e do-
miciliado Rua Matias Quevedo, 149, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Luiz de Souza Santos e de Irani Soares 
Santos. CIBELLE FERNANDES DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/088.FLS.292V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e seis (23/04/1986), resi-
dente e domiciliada Rua Matias Quevedo, 149, casa 02, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Fernandes de Araujo e de 
Estela Ferreira de Araujo.

ALLAN KENNEDY TAVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão armador, nas-
cido em Fortuna, Estado do Maranhão (CN:LV.A/029.FLS.045 FORTUNA/MA), Fortuna, 
MA no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e sete (29/07/1987), residen-
te e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 137-B, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Bento Vieira de Carvalho e de Rita Edilene Taveira da Silva 
Carvalho. EDILAINE CRISTINA FERNANDES NARCIZO, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/071.FLS.006 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(29/09/1983), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 
137-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos Narcizo e de Elizabete 
Santos Fernandes Narcizo.

FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profissão assistente 
de operações, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/190.FLS/36-GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
e sete (27/12/1997), residente e domiciliado Rua Tenório das Chagas, 25, A, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Martins de Oliveira e de Ma-
ria das Dores Silva Oliveira. JOYCE DE HOLANDA MAGALHÃES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/223.FLS/290 
LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa 
e quatro (15/04/1994), residente e domiciliada Rua Serenata do Adeus, 100, bloco A, 
apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Daniel Gonçalves Emerenciano Magalhães e de Eliane de Holanda da Silva 
Magalhães.

DAVI DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão agente de atendimen-
to, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e seis (28/02/1986), residente e domiciliado 
Rua Carmen Cardoso Bordini, 201, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Damião Joaquim Do Nascimento e de Raimunda Nonata da Silva do 
Nascimento. DANIELE SANTOS BORGES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/144.FLS.43-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e um (26/05/1991), resi-
dente e domiciliada Travessa Henri Choquel, 41, casa 02, Jardim Limoeiro, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Wagner Pinto Borges e de Meire Nei Marcolino 
dos Santos Borges.

RODRIGO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão operador, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos 
e noventa e dois (22/11/1992), residente e domiciliado Rua Ermínia Tognasolo Cia, 130, 
Jardim Porto Real IV, Limeira, neste Estado, Limeira, SP, filho de José Ribamar Dionisio 
de Sousa e de Aparecida Alves da Silva de Sousa. JULIANA OLIVEIRA DE LIMA, es-
tado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (02/12/1996), residente 
e domiciliada Rua Alice Preston, 114, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Pereira de Lima e de Inês Valéria de 
Oliveira. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Limeira, 
neste Estado.

RAPHAEL FREIRE DOS REIS, estado civil solteiro, profissão assistente de tesoura-
ria, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/138.FLS/126 VILA NOVA CACHOEIRI-
NHA/SP), São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(07/09/1993), residente e domiciliado Rua Serenata do Adeus, 148, bloco B, aparta-
mento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Anamy Freire dos Reis. FERNANDA DA SILVA LOURENÇO, estado civil solteira, 
profissão operadora de atendimento, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/91.FLS/63-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil nove-
centos e noventa e quatro (02/01/1994), residente e domiciliada Rua Rio Birigui, 34, B, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renildo Alves Lourenço e de 
Djelma Maria da Silva Lourenço.

VICTOR HUGO CORREA DA CUNHA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de lo-
cação, nascido neste Distrito (CN:LV.A/233.FLS.015 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/09/1995), residente 
e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 886, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Carlos Eduardo da Cunha e de Gleice Aparecida Bias Correa. CECILIA RAMOS 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Suzano, neste Estado 
(CN:LV.A/128.FLS.118V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia doze de maio de mil nove-
centos e noventa e três (12/05/1993), residente e domiciliada Rua Campos, 788, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderley Eugenio 
de Souza e de Edileine Ramos de Souza.

MATHEUS VILLA NOVA CASTOR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão su-
pervisor de pátio, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.
088V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (31/08/1995), residente e domiciliado Rua Cheiro Mineiro de Flor, 
11, quadra P, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Celso Castor da Silva e de Dolores Villa Nova Castor da Silva. BRENDA EMILY 
CAMPINA SANTOS, estado civil solteira, profissão supervisor digital, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/301.FLS.012V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (14/02/1998), residente e 
domiciliada Rua Arreio de Prata, 06, quadra L, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Fernando dos Santos e de Andreia 
Campina Leitão.

THIAGO LIMA RAMOS, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em São 
Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/132.FLS.123-1ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São 
Luís, MA no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e cinco (21/03/1995), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 673, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Márcio Garcia Ramos e de Claudeir 
Lima Ramos. GECIANE FERREIRA MENDES, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/012.FLS.207-5ª ZONA DE 
SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (15/05/1987), residente e domiciliada Avenida Caititu, 673, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Mendes e de 
Sidina Gomes Ferreira.

AMILTON SILVA AMARAL NUNES, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Sertânia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.103-SERTÂNIA/
PE), Sertânia, PE no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(18/07/1995), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 1560, A, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Amaral 
Nunes e de Simone Raimundo da Silva. MARIA LETICIA BEZERRA, estado civil 
solteira, profissão empresária, nascida neste Distrito (CN:LV.A/315.FLS.086V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa 
e oito (19/03/1998), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 1560, A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Inaldo Bezerra e de Maria Lúcia Silva Bezerra.

RUBENS MARIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (03/11/1954), residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1446, 
casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Mario da Silva e de Se-
bastiana da Conceição Silva. SOLANGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO, estado 
civil divorciada, profissão autônoma, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (22/01/1976), residente 
e domiciliada Rua Alcides Quintar, 50, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vital Andrade do Nascimento e de Adeilda Jesus dos 
Santos do Nascimento.

ANDERSON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão cravador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/091.FLS.230-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (06/01/1984), residente e domiciliado Rua 
dos Secadouros, 100, apartamento 43-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Geraldo de Oliveira e de Edna Aparecida da Costa Oliveira. ANDRÉIA 
KELLY DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.091-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e oito (30/04/1978), residen-
te e domiciliada Rua dos Secadouros, 100, apartamento 43-B, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Aparecido dos Santos e de Nadir Aparecida 
dos Santos.

ANDRÉ BUENO DE MORAES, estado civil solteiro, profissão funcionário público, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/92.FLS/299-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (20/11/1986), residente e 
domiciliado Rua José Oiticica Filho, 467, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Laercio Bueno de Moraes e de Silvia Franco de Moraes. ÍRIS MARIA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de consultório dentário, nascida em Guaru-
lhos, neste Estado (CN:LV.A/207.FLS/177-GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no 
dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e um (23/09/1981), resi-
dente e domiciliada Rua Xingu, 553, Vila Santo Antônio, Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Severino Izidio da Silva e de 
Maria Cicera da Silva.

ANDERSON DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.102-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e setenta e seis (11/11/1976), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Osvaldo Brandi de Faria, 4450, Centro, Mi-
randópolis, neste Estado, Mirandópolis, SP, filho de Antonio Maximo de Lima e de 
Jurema da Silva Lima. RUBIANE ALVES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profissão cebeleireira, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e cinco (02/03/1985), residente 
e domiciliada Rua Alfredo Costa, 324, casa 02, Jardim Liderança, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Rubens Antonio do Nascimento e de Eliane de Souza Alves do 
Nascimento.

ALEX SANDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e setenta e 
nove (02/01/1979), residente e domiciliado Rua Jatairana, 49, casa 03, Parque Sevilha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Atarsisio Caciano Santos e de Laura da Silva San-
tos. ELAINE CRISTINA ESQUILACHE, estado civil divorciada, profissão cozinheira, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (29/09/1975), residente e domiciliada Rua Fita de Moça, 
199, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Esquilache e de 
Aparecida Josefa Esquilache.

JOSÉ VICTOR GUEIROS DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estagiá-
rio, nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/249.FLS.251V-LI-
BERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e 
noventa e sete (27/04/1997), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa 
Queiroz, 251, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ma-
noelito Dias da Silva e de Terezinha Gueiros da Silva. BEATRIZ XAVIER DOS 
SANTOS FERNANDES, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/356.FLS.266V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e noventa e nove (30/09/1999), residente e domi-
ciliada Avenida Mar Vermelho, 22, A, casa 01, Parque Savoy City, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Romil Rocha Fernandes e de Jucineide Xavier dos Santos 
Fernandes.

JOABE LEAL MARQUES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Osas-
co, neste Estado (CN:LV.A/25.FLS/74-BARUERI/SP), Osasco, SP no dia nove de janei-
ro de mil novecentos e noventa e seis (09/01/1996), residente e domiciliado Rua Borja 
Castro, 66, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Valmir Marques Silva e de Gilséia Leal de Souza Silva. PRISCILA CHAGAS VIEIRA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/122.
FLS/65-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e no-
venta e dois (29/07/1992), residente e domiciliada Rua Borja Castro, 66, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Chagas Vieira e de 
Nilda Xavier das Chagas Viana.

EDSON ALVES FIGUEIRAS, estado civil solteiro, profissão bombeiro militar, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.204-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta (13/12/1980), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Ricci, 61, apartamento 43-A, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves Figueiras e de Nelci Alves 
Figueiras. ANA CRISTINA DE ARAUJO SOUSA, estado civil solteira, profissão pro-
fessora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/109.FLS.082 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (29/10/1988), 
residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 61, apartamento 43-A, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evilásio de Araujo Sousa 
e de Maria Seusa de Araujo Sousa.

RODRIGO MENDES SOARES, estado civil solteiro, profissão auxiliar contábil 
júnior, nascido neste Distrito (CN:LV.A/370.FLS/154 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de março de dois mil (19/03/2000), residente e domiciliado 
Rua 18 de Abril, 1270, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcos da Silva Soares e de Isabel Mendes. AMANDA NAS-
CIMENTO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista de matérias, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/320.FLS/161 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e oito (29/08/1998), resi-
dente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1270, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Averaldo Silva de Oliveira e de Gildelia 
Nascimento de Jesus.

CARLOS ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA HILÁRIO, estado civil divorciado, pro-
fissão vigilante, nascido em Arujá, neste Estado, Arujá, SP no dia quatorze de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e três (14/01/1983), residente e domiciliado Estrada dos 
Correas, 429, Canjicas, Arujá, neste Estado, Arujá, SP, filho de João Carlos Hilário e de 
Joana Maria da Silva Hilário. EDNA FREIRE CORDEIRO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de saúde bucal, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/024.FLS.153-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(30/04/1982), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 03, aparta-
mento 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enildo Francisco Cordeiro e 
de Maria José Freire Cordeiro.

RONAN PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão arquivista, nascido em 
Petrolândia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/106.FLS.296V PAULO AFONSO/
BA), Petrolândia, PE no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/03/1989), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 05, apartamento 41, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Valter Xavier da Silva e de 
Antonia Pereira da Silva. DANDARA BEATRIZ SOARES GARCIA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/134.FLS.
111-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (23/02/1996), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 05, 
apartamento 41, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Marcos 
Alves Garcia e de Vivian Soares Garcia.

EVERTON ANTONIO DE MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e um (30/09/1981), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 711, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Raimundo da Silva e de Irene Joanas de Melo. SUE-
LI BARBOZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/80.FLS.131V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (17/11/1975), residente e domiciliada Travessa Boto 
Cor de Rosa, 08, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ozorio da 
Silva e de Severina Barboza da Silva.

MANOEL DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em Alto Pi-
quiri, Estado do Paraná, Alto Piquiri, PR no dia vinte e três de novembro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (23/11/1975), residente e domiciliado Rua Catalpa, 103, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romildo Manoel de Souza e de Verene 
Valdevino de Souza. LUCIANA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
gerente, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e setenta e cinco (30/10/1975), residente e domiciliada Rua Catalpa, 103, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves da Silva e de Maria 
José de Macêdo Silva.

JOSÉ LEONARIO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido em 
Cruz, Estado do Ceará (CN:LV.A/012.FLS.261-CRUZ/CE), Cruz, CE no dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e noventa e oito (17/09/1998), residente e domiciliado 
Rua Elói Porteli, 395, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Da-
mião José de Sousa e de Antonia Maria do Nascimento. GYSLAINE ALVES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão operadora de telemarketing, nascida em Caucaia, Es-
tado do Ceará, Caucaia, CE no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(20/09/1993), residente e domiciliada Rua Elói Porteli, 395, casa 05, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio Coelho Pinto e de Raimunda Rosélia Alves Pinto.

CLÉLIO QUEIROZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de manutenção 
predial, nascido neste Distrito (CN:LV.A/95.FLS.233V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e sete (27/04/1987), residente 
e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 70, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Ferreira da Silva Neto e de Enedina Queiroz de Deus da Silva. RAFAELA 
FLORIZA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Biritiba Mirim, 
neste Estado (CN:LV.A/07.FLS.65V-BIRITIBA MIRIM/SP), Biritiba Mirim, SP no dia vinte 
e nove de junho de mil novecentos e oitenta e nove (29/06/1989), residente e domici-
liada Rua Criúva, 781, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fidelcino 
Cursino de Souza e de Neide Felix de Souza.

LUCAS DA CRUZ DI NOLLA, estado civil solteiro, profissão atendente de loja, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/008.FLS.044 JUNDIAPEBA-MOGI DAS CRU-
ZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(10/10/1993), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 629, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Claudio Di Nolla Filho e de Ana Cristina da Cruz. BRUNA GABRIELLE CARVALHO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/350.
FLS.170-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e noven-
ta e nove (15/08/1999), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 629, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Moisés Luiz dos Santos e de Andréia Carvalho dos Santos.

JOHNNY EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão selecionador de materiais, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/252.FLS.176V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de maio de mil novecentos e noventa e seis (19/05/1996), residente e domiciliado Rua 
Doutor José Nigro, 179, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deocle-
cio Rodrigues da Silva e de Tatiane Carvalho Barbosa. GEOVANA PIRES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/334.FLS.025-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(11/02/1999), residente e domiciliada Rua Alberta Hunter, 761, Vila Brasil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jovaldo Gonçalves dos Santos e de Lourdes Porto Pires.

LEANDRO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
corte, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/733.FLS.112-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e 
noventa e oito (04/08/1998), residente e domiciliado Rua Forte de São Marcos, 56, Vila 
Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leandro de Almeida Silva e de Eliana Alves 
Camello Silva. MARIANA PATRICIA RIBEIRO DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/320.FLS.258-ITAQUE-
RA/SP), Santo André, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e oito 
(09/09/1998), residente e domiciliada Rua Porto Amazonas, 81, Vila Brasil, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Rosemeire Ribeiro de Lima.

BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/300.FLS.225-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e um (20/06/1991), 
residente e domiciliado Rua Louro-Tinga, 19, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adriana Aparecida dos Santos Silva. JOELMA CAMPOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Paulo Afonso, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/029.FLS.142V-MATA GRANDE/AL), Paulo Afonso, BA no dia vinte e quatro de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis (24/04/1986), residente e domiciliada Rua Louro-
Tinga, 19, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Campos 
da Silva e de Edite Maria da Silva.

VANCLEI OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Ita-
maraju, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.FLS.185 JUCURUÇU/BA), Itamaraju, BA no dia 
nove de abril de mil novecentos e oitenta e seis (09/04/1986), residente e domiciliado 
Rua Amanari, 388, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Humberto Rocha Moreira e de Maria de Lourdes Oliveira de Jesus. CINTIA ANDREZA 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida 
no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.193V-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa (21/04/1990), 
residente e domiciliada Rua Amanari, 388, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco da Silva e de Cicera Rodrigues Costa.

LUIS GOMES CAVALCANTE, estado civil divorciado, profissão frentista, nascido em 
Lagoa da Canoa, Estado de Alagoas, Lagoa da Canoa, AL no dia vinte e dois de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e seis (22/09/1966), residente e domiciliado Rua 
Benedito Gianelli, 621, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Te-
norio Cavalcante e de Vilma Gomes Cavalcante. CLARIETE PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão copeira, nascida em Varzelândia, Estado de Minas 
Gerais, Varzelândia, MG no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e sessenta e 
oito (26/05/1968), residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 621, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lídio Pereira dos Santos e de Maria José da Silva.

FLÁVIO AUGUSTO DE CARVALHO GONÇALVES, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro elétrico, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vin-
te e um de julho de mil novecentos e oitenta e dois (21/07/1982), residente e domiciliado 
Rua Veríssimo da Silva, 385, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Vagner Gonçalves e de Marcia Pedroso de Carvalho Gonçalves. EDNA 
ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida no Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/030.FLS.045 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (08/02/1982), residente e domiciliada 
Rua Veríssimo da Silva, 385, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de José Dequinha de Oliveira e de Dionisia Rosa de Oliveira.

RAFAEL PARDINI OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/676.FLS.29-BELO HORIZONTE/
MG), Belo Horizonte, MG no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/05/1985), residente e domiciliado Rua Ovelheiro, 02, bloco 01, apartamento 61, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu Martins de Oliveira e de Eliana Pardini 
de Oliveira. ELIANA CORDEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrati-
va, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/09.FLS.240V-ACLIMA-
ÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove 
(20/02/1979), residente e domiciliada Rua Padre Estevão de Oliveira, 413, apartamento 
132, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de José Cordeiro dos Santos e de Marcia Regina Cordeiro.

MANOEL VITORINO ALVES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Li-
moeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/35.FLS.290-FEIRA NOVA/PE), Limoeiro, PE 
no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco (28/11/1965), 
residente e domiciliado Rua Italina, 377, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Josino Vitorino Alves e de Josefa Maria Delfina. MARIA APARECI-
DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em 
Codó, Estado do Maranhão (CN:LV.A/110.FLS.221-2º OFÍCIO DE CODÓ/MA), Codó, 
MA no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (15/02/1983), residente 
e domiciliada Rua Italina, 377, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Damião Lopes de Souza e de Maria do Rosário Silva Souza.

LUCIANO ALVES GOMES, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em Ta-
piramutá, Estado da Bahia, Tapiramutá, BA no dia vinte e sete de maio de mil novecen-
tos e oitenta (27/05/1980), residente e domiciliado Rua Amerício, 265, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gomes dos Santos e de Siomara Alves Go-
mes. MICAELE WESLAYNY PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/088.FLS.252-1º 
OFÍCIO DE SERRA TALHADA/PE), Serra Talhada, PE no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e noventa e três (05/09/1993), residente e domiciliada Rua Amerício, 265, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Jorge do Nascimento e de 
Maria Helena Pereira dos Santos Nascimento.

DIEGO JESUS SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão orçamentista, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.201-MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa (13/02/1990), residente e domici-
liado Rua Marcus Vinícius Fernandes, 178, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Walter Graciano de Souza e de Adelia Maria Silva de Souza. RAQUEL 
CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.29-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e três (16/08/1993), residente e 
domiciliada Rua Marcus Vinícius Fernandes, 178, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marco Antonio dos Santos e de Debora Cristina da Silva Santos.

THIAGO HENRIQUE DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.104V MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (19/01/1989), residente 
e domiciliado Rua Jaguaruna, 116, casa 37, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Celso da Rocha e de Sonia Regina da Rocha. VANESSA MARTINS DE 
FREITAS, estado civil solteira, profissão motorista, nascida em Osasco, neste Estado 
(CN:LV.A/111.FLS.595 OSASCO/SP), Osasco, SP no dia quatro de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (04/02/1984), residente e domiciliada Rua Jaguaruna, 116, 
casa 37, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Soares de Freitas e 
de Candida Martins da Silva Freitas.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

GABRIEL MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão assistente fi-
nanceiro, nascido em Tietê, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.061V-1º DISTRITO DE 
TIETÊ/SP), Tietê, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e oito 
(23/06/1998), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 275, casa 01, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Zeferino Marques dos Santos e de Maria 
Aparecida Roberto dos Santos. ALINE MOLINA SGUERRI, estado civil solteira, profis-
são assistente administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/110.FLS.112 
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa 
e oito (16/05/1998), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 275, casa 01, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Sguerri e de Maria Bernadete 
Molina Sguerri.

JOSÉ DAIL FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedrei-
ro, nascido em Tremedal, Estado da Bahia, Tremedal, BA no dia dez de novembro 
de mil novecentos e setenta e três (10/11/1973), residente e domiciliado Avenida 
Antônio Augusto de Lima, 474, Vila Paranaguá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Idalino Ferreira dos Santos e de Ana Maria Cardoso. MARIA SÔNIA DA SILVA 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Itambé, 
Estado da Bahia, Itambé, BA no dia nove de dezembro de mil novecentos e setenta e 
dois (09/12/1972), residente e domiciliada Rua Rainha da Noite, 22, casa 01, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otaviano Gonçalves dos Santos e de 
Carmélia Machado da Silva.

FELIPE MARIOTTO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedi-
ção, nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.166-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (30/10/1993), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 147, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Gomes de Andrade e de Roseli Mariotto de 
Andrade. SABRINA DAMOIA TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/178.FLS.001V-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/03/1995), residente e domiciliada Rua Cabo João Teruel Fregoni, 124, apartamento 
183-I, Ponte Grande, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Lourivaldo Teles 
Teixeira e de Rosangela Alves Damoia Teixeira.

IGOR BRUNO DE FREITAS, estado civil divorciado, profissão segurança patrimo-
nial, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (17/09/1988), residente e domiciliado Rua Victório 
Santim, 3086, bloco C, apartamento 09, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anto-
nio Carlos Alves de Freitas e de Silvana Bruno. DÉBORA DOS REIS MALAQUIAS 
SANTANA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (11/12/1985), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Santana e de Luciana dos 
Reis Malaquias Santana.

DANIELA GOMES BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão analista, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.073-VILA GUILHERME/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (31/10/1986), 
residente e domiciliada Travessa Itamari, 11, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Juvenal Barbosa dos Santos e de Daisy Gomes Rodrigues. KAREN CRISTINA 
ANUNCIAÇÃO, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/284.FLS.118V CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa (14/02/1990), residente e domiciliada 
Travessa Itamari, 11, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Narcisa Anunciação 
de Souza.

OSNI DE GODOY, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(20/07/1955), residente e domiciliado Rua João Fernandes, 362, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Feliciano Godoy e de Lucilia Sa-
kamoto de Godoy. SIDNÉIA APARECIDA PIRES MATHIAS, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/10.FLS.03V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (18/02/1979), 
residente e domiciliada Rua João Fernandes, 362, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Ary Mathias e de Maria da Aparecida Pires.

MÁRCIO CÉSAR DE JESUS GOMES, estado civil solteiro, profissão encanador, nasci-
do em Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia (CN:LV.A/24.FLS.127V-PRESIDEN-
TE JÂNIO QUADROS/BA), Presidente Jânio Quadros, BA no dia trinta de abril de mil 
novecentos e setenta e oito (30/04/1978), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 
58, B, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Viana Go-
mes e de Jesuina Maria de Jesus Gomes. PRISCILA DA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Poá, neste Estado (CN:LV.A/18.FLS.206V-POÁ/SP), 
Poá, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (11/12/1982), 
residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 58, B, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jacinto da Rocha e de Iris Rose da Rocha.

RICHARLES TALRACIQUE ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Oeiras, Estado do Piauí (CN:LV.A/090.FLS.218-OEIRAS/PI), Oei-
ras, PI no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e seis (01/08/1996), resi-
dente e domiciliado Rua Gabriel Garcia, 282, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Adeodato Santos e de Medianeira Antônia da Rocha Alves. TATHIA-
NE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em Oeiras, Estado do Piauí (CN:LV.A/033.FLS.207-4º OFÍCIO DE OEIRAS/PI), Oeiras, 
PI no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (06/12/1992), residente e 
domiciliada Rua Gabriel Garcia, 282, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco das Chagas Vieira dos Santos e de Edilene da Silva Pereira Santos.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: IFEANYI AKAWE, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Otolokpo - Nigéria, data-nascimento: 15/08/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Thomas Akawe e de Romina Akawe. A pretendente: LAIZA MITALI 
DOS SANTOS SPECHT, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Alexandre Specht e de Lucimar dos Santos.

O pretendente: VALDIR ALCAÇA, profissão: técnico eletrônico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 02/04/1957, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Alcaça Ferrer e de Therezinha 
Castrighini Alcaça. A pretendente: CELI BRUNO DE MOURA, profissão: chefe de co-
zinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 01/08/1960, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Bruno de Moura e de Emilia 
Bezerra de Moura.

O pretendente: JOSE VITOR DOS REIS UCHOA, profissão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Dias Uchoa e de Eunice Alves dos 
Reis Uchoa. A pretendente: MIRIAN BARBOSA SANTOS, profissão: vendedora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josevaldo Almeida dos Santos e de Irene 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: ADEMIR DELLATORRE, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 30/03/1964, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Felicio Dellatorre e de Therezinha 
Risso Dellatorre. A pretendente: ENIA SANTANA CRUZ, profissão: consultora de be-
leza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/04/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jaime Pereira Cruz e de Maria da 
Penha Santana Cruz.

O pretendente: ROGÉRIO ARAUJO, profissão: orientador socioeducativo, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
25/01/1974, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Serafim de Araujo 
e de Ileildes Oliveira de Araujo. A pretendente: PATRICIA CRISTIANE SILVA, profis-
são: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
28/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Enoch José da Silva e 
de Ângela Maria Di Mase Silva.

O pretendente: ELIZEU NICACIO CHAVES NETO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Novo Lino, AL, data-nascimento: 12/11/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Edmilson Antonio dos Santos e de Gilvania dos Santos 
Chaves. A pretendente: ANNA BEATRIZ TORRES, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/2002, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Leosvaldo Torres e de Valquiria Antonia Torres.

O pretendente: ADAILTON SILVA DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 29/09/1961, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José de Oliveira e de Alaides Alves da Silva. A 
pretendente: VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI, profissão: assistente social, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Gloria, BA, data-nascimento: 20/12/1968, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Izidorio Aureliano da Silva e de Olimpia 
Maria da Silva.

O pretendente: RENEIO GALVÃO SANTANA DE ALMEIDA, profissão: pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Itaetê, BA, data-nascimento: 31/01/1980, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Balbino de Almeida e de Maria Galvão San-
tana. A pretendente: SONIA RODRIGUES FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaetê, BA, data-nascimento: 01/06/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos Ferreira e de Edinolia Jovita Rodrigues.

O pretendente: AURINO JOSÉ DA SILVA, profissão: ajudante de transporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 12/10/1969, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Euclides José da Silva e de Lindinalva Maria da Silva. 
A pretendente: NEILA FERREIRA DA CRUZ, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1969, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira da Cruz e de Vanda Maria de Jesus.

O pretendente: LUCIANO RODRIGO DOS SANTOS NEVES, profissão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 02/12/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jesuino José dos Santos e de Ana Lucia 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: FERNANDA GOMES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adezuita Gomes da Encarnação.

O pretendente: FLÁVIO SERAFIM PEREIRA, profissão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 20/02/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Adauto Pereira e de Creusa Serafim Pereira. A pretendente: 
INÊS ANTUNES ARAGÃO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Franco 
da Rocha, SP, data-nascimento: 23/12/1979, residente e domiciliada em Ferraz de Vas-
concelos, SP, filha de Antonio Neto de Aragão e de Maria Antunes dos Reis.

O pretendente: SEVERINO PEDRO DA COSTA, profissão: técnico de refrigeração, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Pilar, PB, data-nascimento: 20/03/1960, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Pedro da Costa e de Josefa Maria de 
Pontes Costa. A pretendente: VERÔNICA JARDIM MIRANDA, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Formoso, GO, data-nascimento: 20/04/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jovelino Rodrigues Miranda e de Dolores Jardim 
Miranda.

O pretendente: ADINALDO XAVIER DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itiuba, BA, data-nascimento: 26/12/1961, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Xavier da Silva e de Donata Pereira da Silva. A 
pretendente: DÉBORA FERNANDES VIEIRA, profissão: corretora de imóveis, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 24/12/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Fernandes Vieira e de Sebastiana 
dos Santos Vieira.

O pretendente: ANTONIO DA SILVA PEREIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 26/09/1959, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Izalto Viana Pereira e de Carolina da Silva Leite. A 
pretendente: EUZELITA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Candeias, BA, data-nascimento: 09/07/1967, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Maria Helenita De Oliveira.

O pretendente: CLAYTON DONIZETI COUTINHO, profissão: técnico mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elivaldo Pereira Coutinho e de Marta Donizeti 
Coutinho. A pretendente: GISLAINE ANDRADE DO NASCIMENTO, profissão: assis-
tente de pesquisa e desenvolvimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Joaquim Euclides do Nascimento e de Nair Andrade do Nascimento.

O pretendente: LUCAS BARCELOS DAL BELLO, profissão: montador de motores, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Humberto Matos Dal Bello e de Mônica London 
Barcelos Dal Bello. A pretendente: PAULA ROSSI NOGUEIRA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1998, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sergio Ribeiro Nogueira e de Monica 
Marcia Rossi Nogueira.

O pretendente: WILLIAM PEPE FÉRIA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Luiz Cardoso Féria e de Elisabeth Pepe Féria. A 
pretendente: JULIANA DOS SANTOS MERCURIO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1982, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Luiz Gonçalves Mercurio e de Ana Rita 
dos Santos Mercurio.

O pretendente: MATHEUS MAGNABOSCO MUNHOZ, profissão: técnico de seguran-
ça do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Munhoz Filho e 
de Nanci Magnabosco Munhoz. A pretendente: THAYNÁ DE SOUZA BOTELHO, pro-
fissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcio Luis Botelho e 
de Rosilei de Souza Botelho.

O pretendente: THIAGO JOSE DA SILVA BRITO, profissão: meio oficial de elétrica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Deodapolis, MS, data-nascimento: 04/01/1986, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Pereira de Brito e de Ivone da 
Silva Brito. A pretendente: ANA CLEIA MACHADO DE MORAES, profissão: aux.de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 23/09/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José dos Santos Souza de Moraes e 
de Maria de Fatima Ferreira Machado.

O pretendente: JEAN SOUSA SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itarantim, BA, data-nascimento: 31/07/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Domingos Oliveira Santos e de Josilma de Sousa San-
tos. A pretendente: BEATRIZ BARROS DE JESUS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 07/09/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José de Jesus e de Maria Helena Barros 
Bispo.

O pretendente: ALEX SANDRO VANDEIRA DA SILVA, profissão: cobrador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1975, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aurino Vandeira da Silva e de Maria 
Aparecida Labonia Vandeira da Silva. A pretendente: AMANDA PEREIRA DOS SAN-
TOS REIS, profissão: aux.de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/07/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Geraldo Mateus dos Reis e de Maria Pereira dos Santos Reis.

O pretendente: EZEQUIEL DOS SANTOS FARIAS, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Adeilson Farias e de Leia Mamede Fa-
rias. A pretendente: LARISSA SOUZA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 29/08/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Averaldo Alves da Silva e de Rita de Kacia Souza Silva.

O pretendente: CHARLES FREITAS DE JESUS, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Gilberto Francisco de Jesus e de Aparecida Luiza 
de Freitas. A pretendente: SHEILA GRAZIELE DE SOUZA, profissão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1989, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Arnaldo de Souza e de Aldenira 
de Souza.

O pretendente: ED CARLOS PINTO GENIPAPEIRO, profissão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Evio Pinto Genipapeiro e de Maria 
das Graças Silva Genipapeiro. A pretendente: ROSELÍ RODRIGUES FERREIRA, pro-
fissão: nutricionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 19/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Noel 
Ferreira e de Cleuza Rodrigues Ferreira.

O pretendente: ÉWERTON JOSÉ DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1984, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Luiz de Oliveira e de Sonia Maria Tavera de Oliveira. A 
pretendente: THAYS CALHEIROS GONÇALVES, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1986, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Leonel de Oliveira Gonçalves e de Creuza Calheiros 
Gonçalves.

O pretendente: JOSE MARIA DA SILVA, profissão: ajudante de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santana do Mundaú, AL, data-nascimento: 10/09/1967, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Luiza da Conceição. A pretenden-
te: JOSEFA GOMES CARDOSO, profissão: prendas domésticas, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santana do Mundaú, AL, data-nascimento: 08/10/1966, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lucas Cardoso e de Ana Gomes Cardoso.

O pretendente: ADRIANO SANTOS BEZERRA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1986, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Bezerra e de Maria José Santos Be-
zerra. A pretendente: KARINA CARDOSO DIAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/11/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Carlindo José Dias e de Raimunda Cardoso Dias.

O pretendente: BRAULIO PORTELLA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Sertão, RS, data-nascimento: 24/12/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Walacir Tadeu Portella e de Janete Cristina de Moraes Portella. A 
pretendente: MONICA DE SOUZA MEDEIROS, profissão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Marcio Medeiros Nobrega e de Elenilda Batista de Souza 
Medeiros.

O pretendente: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jandaia do Sul, PR, data-nascimento: 20/11/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Diogo Antonio de Souza e de Rosalina da Silva. 
A pretendente: WALDILENE MARIA OLIVEIRA BEZERRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 05/09/1969, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemir Mariano Bezerra e de Sebastiana Oli-
veira Bezerra.

O pretendente: ISRAEL LIMA SANTANA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 07/08/1995, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Tarcisio Jesus Santana e de Josefa Santana de Lima. A pretendente: 
ESTEFANI SANTOS, profissão: lavradora, estado civil: solteira, naturalidade: Araci, BA, 
data-nascimento: 05/10/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanda 
Andrade dos Santos.

O pretendente: CARLOS LEANDRO DA SILVA XAVIER, profissão: assistente comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Xavier e de Edite 
Vieira da Silva. A pretendente: NICOLE BOVOLON DOS SANTOS, profissão: professo-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mariz Tadeu dos Santos e de Marcia 
Antonia Bovolon dos Santos.

O pretendente: HELADIO RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Geraldo do Baixio, MG, data-nascimento: 08/01/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Darli da Silva Oliveira e de Idarle-
te Ramos de Oliveira. A pretendente: THAIS FERNANDA DA SILVA, profissão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Itapetininga, SP, data-nascimento: 
23/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edimilson Antonio da 
Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA, profissão: técnico de instalação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/03/1986, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Souza e de Odilia Fátima 
de Souza. A pretendente: THALITA DE FRANÇA CUNHA, profissão: feirante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudinei Garcia da Cunha e de Maria Aparecida 
de França Cunha.

O pretendente: WESLEY HENRIQUE DE SOUZA MORAIS, profissão: salgadeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Leme, SP, data-nascimento: 04/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Teixeira Morais e de Maria Nilda de 
Souza Morais. A pretendente: IZABELA ALEIXO MASSENIO BASTOS, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 
10/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jailson Massenio Bastos 
e de Rosimeire Aleixo dos Santos.

O pretendente: GUILHERME MARGIOTTO DE CASTRO, profissão: operador de call 
center, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudimiro Soares de Castro e de 
Maria Lucia Margiotto de Castro. A pretendente: RAQUEL DE ALMEIDA, profissão: 
monitora de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 13/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Simone Alves 
de Almeida.

O pretendente: ERIC APARECIDO DOS SANTOS, profissão: atendente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 13/01/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Evaristo dos Santos e de 
Elaine Rosa dos Santos. A pretendente: DEBORAH KAROLINE OLIVEIRA DA SILVA, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 08/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Franklim Juvencio da 
Silva e de Nilma Ramos de Oliveira.

O pretendente: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, profissão: arrumador de cargas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Itapicuru, BA, data-nascimento: 01/11/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose dos Santos e de Altina Bianca de Andrade. 
A pretendente: RISOMAR MARIA DO NASCIMENTO, profissão: varredora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Igarassu, PE, data-nascimento: 01/06/1965, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Faustino do Nascimento e de Maria José do Nascimento.

O pretendente: DAVID DAMIÃO ALVES DOS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1995, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Hailton José dos Santos e de Betania Alves Ferreira. A pretendente: DAIA-
NE DE ALMEIDA CARNEIRO ARAUJO, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Pedro Araujo e de Lidia Aparecida de Almeida Oliveira.

O pretendente: RUDOLF PAUL LOUIDOR, profissão: estudante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Haiti, data-nascimento: 06/12/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Jean Paul Louidor e de Marie Chantal Milien. A pretendente: WILDA BONHOMME, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 17/09/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gelites Bonhomme e de Velina Anelion.

O pretendente: KAUE ESEQUIEL TORRES SINKUS PEREIRA, profissão: serven-
te de pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim de Jesus Pe-
reira Neto e de Ana Luiza Torres Sinkus. A pretendente: JHENIFFER CRISTINE APA-
RECIDA DE SOUSA DANTAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Denis Antonio Dantas e de Fátima Aparecida de Sousa.

O pretendente: LIONEL BELTSASAR HUENUQUIR, profissão: artista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Argentina, data-nascimento: 20/02/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Juan Ramon Huenuquir e de Silvia Edith Guajardo. A pre-
tendente: SIRLENE OLIVEIRA CAMPOS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Tadeu da Silva Campos e de Iracilda Oliveira Campos.

O pretendente: MARIO FRANCISCO ARANTES DANTAS DE VIVEIROS, profissão: ope-
rador de litográfia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eden Dantas de Viveiros 
e de Adriana Arantes Viveiros. A pretendente: RAFAELA ALVES BERNARDO, profissão: 
aux. de administração em logística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/04/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Alves dos Santos e de Ana Paula Amaro Bernardo da Silva.

O pretendente: ANDERSON DUARTE DE OLIVEIRA, profissão: segurança, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Imidio de Oliveira e de Francisca Duarte de Oliveira. A pretendente: 
MARCIA ROBERTA DE SOUSA SANTOS, profissão: escriturária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 23/04/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Haroldo Ferreira Pinto e de Regina Lucia Pereira de Souza.

O convivente: ALAN APARECIDO GIMENEZ, profissão: técnico manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Gimenez Filho e de Vera Lucia Santos Gimenez. A 
convivente: LAIRA PEREIRA BRITO, profissão: técnica enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antônio Carlos de Brito e de Arlete Pereira de Oliveira Brito.

O convivente: NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: prensista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Várzea do Pôço, BA, data-nascimento: 15/03/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Alves de Oliveira e de Miraldina Alves de Oliveira. A convi-
vente: SINTIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, profissão: cuidadora de idosos, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santa Cruz da Vitória, BA, data-nascimento: 16/04/1982, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Suely Pereira dos Santos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: LUCAS LEONARDO SILVA SISCA, estado civil solteiro, profissão micro 
ernpresário, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 17/06/1999, residente e domiciliado no 
Parque Imperial, São Paulo, SP, filho de José Sisca Junior e de Elizabeth Lacerda da Silva. A 
pretendente: IZABEL SANTOS ARIAS TORTORETTO MARTINS, estado civil solteira, pro-
fissão quiropraxista, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 10/09/1997, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Tortoretto Martins e de Rosangela 
Santos Arias. Obs.: Edital de Proclamas enviado ao Cartório próximo do endereço do contraente.

O pretendente: ADRIANO LUIZ DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 26/03/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Mauro de França e de Audalia de Oliveira 
França. A pretendente: RAQUEL DAS NEVES SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Ibicaraí, BA, no dia 06/11/1982, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filha de José Leandro Santos e de Arlete Alves das Neves Santos.

O pretendente: FERNANDO SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Diamante do Norte, PR, no dia 05/08/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de David Ferreira e de Célia Maria Silva Ferreira. A pre-
tendente: ALINE MENDES FLAUZINO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 14/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de João Alfeu Flauzino e de Alice Mendes Flauzino.

O pretendente: SAULO RAMOS DE CARVALHO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
pesquisador, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 26/07/1992, residente e domiciliado 
no Parque São Rafael, São Paulo, SP, filho de Adalberto Nunes Pereira e de Aurea Aparecida 
Ramos de Carvalho Pereira. A pretendente: THAYNÁ FREIRE DE MIGUEL, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 25/08/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Fábio de Miguel e de Claudia Freire 
de Miguel. Obs.: Envio o Edital de Proclamas ao Cartório próximo do endereço do contraente.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS GUTIERREZ, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de impressão, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 12/01/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Aparecido 
Gutierrez e de Catia Sirlei dos Santos. A pretendente: NATHALIA ATTO DE SOUZA 
CAMPOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
Cangaíba, SP, no dia 03/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Moacir Campos e de Abigail Cristiane Atto de Souza Campos.

O pretendente: FELLIPE DO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em Bragança Paulista, SP, no dia 25/10/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Leandro Ferreira e de Lenaide Paixão do Nascimento 
Ferreira. A pretendente: ISABELA MARQUES CLAUDIANO, estado civil solteira, profissão as-
sistente comercial, nascida em Poços de Caldas, MG, no dia 09/08/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Oscar Claudiano e de Ivone Marques Claudiano.
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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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: THIAGO DE JESUS SOUZA, estado civil solteiro, profissão entregador, 
nascido em Brumado, BA, no dia (02/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Deoclides Souza e de Matildes Ana de Jesus. A pretendente: 
INGRID PALOMA PIRES, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luciana Aparecida Pires.

O pretendente: WALTER CAVALCANTE BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Mendes Barbosa e de Ana Sueli Lima 
Cavalcante. A pretendente: SABRINE SICUNDINO SILVA, estado civil solteira, 
profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Simoes Silva e de 
Tatiana Ferreira Sicundino.

O pretendente: ÍTALO LUCAS TOLENTINO MENDES, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1992), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Ferreira Mendes e de Rosalina Alves 
Tolentino Ferreira Mendes. A pretendente: PAULA MARIA MOTTA DE LIRA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto de Lira e de Celita 
Maria Motta de Lira.

O pretendente: ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Marques da Silva e de Ana dos Santos da Silva. 
A pretendente: CLEICE DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profissão cobradora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ercilio dos Santos e de Valdiza Reis da Silva.

O pretendente: GABRIEL AGUIAR MARÇAL, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Marçal Filho e de Conceição Aparecida Gonçalves 
de Aguiar Marçal. A pretendente: SUELEN KRAUSE TOSTA, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Josue Tosta e de Naldiva Souza Krause Tosta.

O pretendente: CAIO DUARTE CAMARA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Luciano Ventura da Camara e de Ivone Duarte Camara. A pretendente: LILIAN 
GOMES FERREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (05/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Carlos Ferreira e de Marcia Aparecida Gomes do Vale.

O pretendente: LEANDRO LIBARINO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Barbosa e de Anita do Prado Libarino 
Barbosa. A pretendente: TALITA LOPES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
funcionária pública estadual, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/04/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Aparecido de Almeida e de 
Evani Lopes de Almeida.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARRINHO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1995), 
residente e domiciliado em Pacaembu, SP, filho de Marivaldo de Almeida Carrinho e de 
Rosa Maria de Oliveira Carrinho. A pretendente: MARISA ROCHA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elviro Viturino dos Santos 
e de Janilda Camara da Rocha Santos.

O pretendente: WEVERSON FERREIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão líder de 
recebimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Ferreira Lima e de Ivanilda Lima. A pretendente: 
MARIANA LEITE DE JESUS, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joilson Oliveira de Jesus e de Ednalva Maria Leite de Jesus.

O pretendente: MARCOS DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profissão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Matos da Silva e de Roselita dos Santos da Silva. 
A pretendente: FABIOLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, estado civil solteira, profissão 
operadora de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Cavalcanti da Conceição e de 
Maria Anita de Oliveira Conceição.

O pretendente: KEVIN ANDRÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São José, SC, no dia (14/10/2000), residente e domiciliado em Suzano, 
SP, filho de Emerson Antonio de Oliveira e de Juliane Teresinha de Almeida. A pretendente: 
ISABELA GIL DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São José 
dos Campos, SP, no dia (12/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Antonio de Souza e de Lucienne Gil Cardoso de Souza.

O pretendente: GABRIEL JOSE DE ARAUJO FILHO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de recursos humanos, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/12/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel Jose de Araujo e de Lidiane 
Ribeiro Figueira. A pretendente: LAYS VIANA KIILL, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Waldenicir Paulics Kiill e de Claudia Alves Viana.

O pretendente: LEANDRO JUSTINIANO, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido 
em Suzano, SP, no dia (27/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Odair Justiniano e de Aparecida Maria Justiniano. A pretendente: LUCIANA 
BUENO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (15/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elizete 
Nery dos Santos e de Claudineia Bueno da Silva.

O pretendente: WILLIAN DE CAMARGO ORNELLAS, estado civil solteiro, profissão 
assistente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1990), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Genilson do Nascimento Ornellas e de 
Ana Lucia de Camargo Ornellas. A pretendente: TAILENE GUIMARÃES DE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Caxias, MA, no dia (14/03/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Airton de Sousa e de 
Dulcilene Leite Guimarães.

O pretendente: ALEX SANDRO MILANEZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profis-
são aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Protazio Jose dos Santos e de Carmen Milanez. 
A pretendente: PATRICIA GODINHO DE SOUSA, estado civil divorciada, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maercio Elizeu de Sousa e de Alice Aparecida Soares 
Godinho de Sousa.

O pretendente: PAULO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão encarre-
gado de equipe, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes Ferreira da Silva. A pretendente: 
DAYANE GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Suzano, SP, no dia (12/05/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivan de Oliveira e de Elisangela Gomes de Sales.

O pretendente: BRUNO SILVA BESERRA, estado civil solteiro, profissão representande 
comercial, nascido em Juazeiro, BA, no dia (19/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Adelmo Freire Beserra e de Edinalva de Jesus Silva. 
A pretendente: CLARA VIRGINIA RODRIGUES CRUZ, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Juazeiro, BA, no dia (23/02/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Radames Rodrigues dos Santos e de Claudia Simônia 
da Silva Cruz Santos.

O pretendente: PAULO VICENTE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
aposentado, nascido em Franca, SP, no dia (02/01/1953), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar dos Santos e de Dalva dos Santos. 
A pretendente: IRACEMA GONÇALVES SOARES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Central de Minas, MG, no dia (30/12/1968), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Gomes de Oliveira e de Erminda 
Gonçalves Soares.

O pretendente: DIEGO FERREIRA DE LACERDA, estado civil solteiro, profissão coletor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Ailton Limeira de Lacerda e de Maria da Conceição Fer-
reira. A pretendente: CAMILA RIBEIRO LIMA LANDIM, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/10/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Ferreira Paes Landim e de Maria Simonete 
Ribeiro Landim.

O pretendente: EVERSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Oseas Joaquim dos Santos e de Bernaldina Honorata 
Santos. A pretendente: EDNA MARIA SILVA DE MOURA, estado civil divorciada, profis-
são do lar, nascida em Surubim, PE, no dia (09/12/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Edson de Moura e de Jucilete Maria Silva de Moura.

O pretendente: DANIEL MATIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Matias dos Santos e de Joana Matias dos Santos. A pre-
tendente: ALESSANDRA DA SILVA MOURA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Marques de Moura e de Maria Helena da Silva.

O pretendente: BRUNO SOARES REZENDE, estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, nascido em Araranguá, SC, no dia (12/01/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vitor Hugo Rezende e de Roselaine Cardoso Soares 
Rezende. A pretendente: EDIONE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são analista de laboratório, nascida em Pindobaçu, BA, no dia (07/01/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eubaldo Pereira de Oliveira e de 
Creuza Pereira de Oliveira.

O pretendente: FLAVIO ROGERIO DE FRANÇA, estado civil divorciado, profissão vigi-
lante, nascido em Recife, PE, no dia (24/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marlene Otilia da Conceição. A pretendente: MARTA MARIA 
SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Bezerros, PE, no dia 
(22/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Marcos 
Siqueira e de Madalena Maria Felipe.

O pretendente: ANDRÉ COSTA MOTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar técnico, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/08/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Delmiro da Costa Mota e de Judite Maria da Costa Mota. A pre-
tendente: CLEIDE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Ibimirim, PE, no dia (23/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Messias da Silva e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: LUIZ VAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de máquinas, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1966), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benedito Luiz Vaz da Silva e de Teresa Maria de Oliveira. A pretendente: 
VALÉRIA RODRIGUES DE AVILA, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1963), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Benedito Rodrigues de Avila e de Francisca Maria da Conceição Avila.

O pretendente: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Arcoverde, PE, no dia (03/11/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luis Pereira da Silva e de Andrelina Nunes da Silva. A pretendente: 
CREDECIR CANESSO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Rio de 
Janeiro, RJ, no dia (18/12/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Roberval Canesso e de Creuza Faria Canesso.

O pretendente: BRUNO MOREIRA TOMAZ, estado civil divorciado, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Tomaz Filho e de Rosimar Moreira dos Santos Tomaz. A 
pretendente: KELLY CRISTINA DE SOUZA SOARES, estado civil divorciada, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1980), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Oliveira e de Delzi de Souza Oliveira.

O pretendente: DARCI FRANCISCO, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido em Kaloré, PR, no dia (19/12/1964), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Olevi Francisco e de Maria Joana Francisco. A pretendente: GISELE 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia 
(22/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Licia Clara 
dos Santos.

O pretendente: FILIPE LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Luiz dos Santos e de Celia Ferreira 
dos Santos. A pretendente: LETICIA QUADROS ALVES, estado civil solteira, profissão 
orientadora socioeducativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto de Jesus Alves e de 
Lucineia Alves de Quadros.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES DA PAZ, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1958), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Rosa de Sena. A pretendente: ANDRESSA 
ALESSANDRA ROSA SORIANO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Soriano e de Rosely Rosa.

O pretendente: WALDERCI APARECIDO DE ALENCAR, estado civil divorciado, 
profissão eletricista, nascido em Paraiso do Norte, PR, no dia (19/11/1958), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Liborio de Alencar e de Odila 
Rodrigues de Alencar. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1964), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Fernandes da Silva e de Marlete Sotero da Silva.

O pretendente: MILTON DA COSTA CRUZ, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido em Luz, MG, no dia (28/12/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Milton da Cruz e de Sônia Maria da Costa Cruz. A pretendente: 
DÉBORA CRISTINA RIBEIRO SOARES, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/12/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Reina Ribeiro Soares.

O pretendente: MARCELO CORDEIRO DE MELO JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão coletor, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Cordeiro de Melo e de Maria Aparecida 
dos Santos. A pretendente: RENATA DE FATIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1977), residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de José Bispo dos Santos e de Celia Aparecida 
Boaventura dos Santos.

O pretendente: JONATHAN BARROS CARVALHO, estado civil solteiro, profissão preven-
ção piso de loja, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/08/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josival de Barros de Carvalho e de Silvania de 
Barros. A pretendente: MARIA IZABEL DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cardoso Silva e de Ivoneide Carvalho de Souza Silva.

O pretendente: ELDER PINHEIRO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (12/10/1994), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Everio Pinheiro de Carvalho e de Eloiza Malaquias da Silva 
Carvalho. A pretendente: AMANDA PEINADO CRUZ, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de enfermagem, nascida em Suzano, SP, no dia (30/07/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cruz Filho e de Adriana Aparecida Peinado.

O pretendente: RODRIGO ALVES BESERRA SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
trocador de oléo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Beserra de Sousa e de Claudia Alves 
de Souza. A pretendente: SUELEN SANTOS PEREIRA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Pereira da Silva e de Josineide dos 
Santos Pereira.

O pretendente: RICARDO SILVA DE MATOS, estado civil divorciado, profissão coor-
denador de almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1980), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira de Matos e de Wanethy 
da Silva de Matos. A pretendente: LEILIANE SANTOS NOGUEIRA, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/02/1992), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erivaldo Pereira Santos e de Vera Lucia Anisia.

O pretendente: OTACILIO MOISINHO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricis-
ta, nascido em Suzano, SP, no dia (05/07/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria do Céu Moisinho. A pretendente: MONICA COTRIM DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mariza Cotrim 
da Silva.

O pretendente: ATOS WILLIAN FELIZARDO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Rodrigues e de Ines Felizardo Rodrigues. A 
pretendente: EMILLY CAVALCANTI SANTOS EDUARDO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/11/2002), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Michael Santos Eduardo e de Rosangela 
Calixto Cavalcanti.

O pretendente: RYAN DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/2002), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Benicio dos Santos e de Gicélia Pereira de Souza. A 
pretendente: TIFFANY XAVIER DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/2001), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Luis de Oliveira da Silva e de 
Candida Xavier dos Santos.

O pretendente: FABIO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão moto-
boy, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José dos Santos e de Terezinha Calixta 
dos Santos. A pretendente: SABRINA DE SOUSA PIMENTEL, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (18/05/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Gomes Pimentel e de 
Eliane Rodrigues de Sousa.

O pretendente: ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão padeiro, 
nascido em Boquira, BA, no dia (08/06/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira de Almeida e de Benicia de Jesus Souza. A 
pretendente: ELISABETE LIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão aposentada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carmo Silva e de Maria das Neves de Lira.

O pretendente: WILSON ROSSATO, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (22/04/1951), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Victorio Antonio Rossato e de Inez Borghetti. A pretendente: MARILEUSA 
AGUIAR DA SILVA, estado civil solteira, profissão orientadora, nascida em Una, BA, 
no dia (08/08/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Gonçalves da Silva e de Veronice Antunes Aguiar.

O pretendente: FELIPE PEDRO MACHADO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Isael Machado e de Edna Machado. A preten-
dente: REBECCA VICENTINI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cirurgiã 
dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/12/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nixon Almeida de Oliveira e de Sandra Rogéria 
Vicentini de Oliveira.

O pretendente: IVAN MENDES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de rede telefonica, nascido em Presidente Dutra, BA, no dia (29/11/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelino Alves de Almeida e de Eurides 
Mendes de Almeida. A pretendente: NELCÍ FERREIRA DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profissão bordadeira, nascida em Central, BA, no dia (03/02/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose da Cunha Ramos e de Nilsonete 
Ferreira de Carvalho.

O pretendente: LUAN BALESTERO FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profis-
são bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Cesar Tadeu de Lima e de Marcia Aparecida 
Balestero Ferreira. A pretendente: GABRIELE CRISTINE MOREIRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Santo André, SP, no 
dia (09/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge 
Candido Oliveira e de Marcia Moreira de Oliveira.

O pretendente: CLAUDOMIRO DA SILVA LANDIM, estado civil solteiro, profissão cos-
tador, nascido em Arujá, SP, no dia (18/11/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Claudomiro da Silva Landim e de Nilza Fávaro Landim. 
A pretendente: PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de multitarefas, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Silva e de Eunice do 
Nascimento da Silva.

O pretendente: OTÁVIO MURILO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de pedreiro, nascido em Penedo, AL, no dia (23/08/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Otávio Pereira e de Ana Luzia Gomes da Silva. A 
pretendente: JOANA CARINE DA SILVA TURCIANO, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wilson Barbosa Turciano e de Safira Martins da Silva Turciano.

O pretendente: ALEXANDRE CORREIA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Alexandre da Silva e de Normeide Correia de 
Almeida. A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Pojuca, BA, no dia (28/12/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ananias dos Santos Barbosa e de Joselita dos 
Santos Barbosa.

O pretendente: JOSÉ ALBERTO REIS CHAVES, estado civil solteiro, profissão operador 
de ponte rolante, nascido em Floresta Azul, BA, no dia (06/08/1985), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Chaves e de Dulcinéa do Carmo Reis 
Chaves. A pretendente: MARIA ROSANGELA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
recreacionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Inaldo Manoel da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: JAIR FRANCISCO MEDEIROS NETTO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão metalúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1997), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Francisco Medeiros Netto e de Maria 
das Graças da Conceição Silva. A pretendente: LUANE DO NASCIMENTO ARAUJO 
SEVERINO, estado civil solteira, profissão auxiliar de recursos humanos, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Alberto Araujo Severino e de Arlete Nunes do Nascimento Severino.

O pretendente: ISAC JÚNIOR LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Isac Severino dos Santos e de Maria Odete de Lima. A 
pretendente: INGRID PEREIRA REIS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Noemy Rosa Pereira.

O pretendente: BRUNO ELIAS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão assi-
tente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aparecido do Nascimento e de Adriana 
Elias Brito do Nascimento. A pretendente: BRUNA GABRIELY MARTINS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão negociadora de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de André 
Luiz da Silva e de Andreia Regiane Martins.

O pretendente: ROGERIO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Severino Manoel da Silva e de Minervina Madalena de Aguiar e Silva. 
A pretendente: SANDRA VITORINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão promotora 
de vendas, nascida em Caruaru, PE, no dia (02/12/1971), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Vitorino da Silva e de Osenita Vitorino da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ROGERIO DE ASSIS FEITOSA, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em Fortaleza, CE, no dia (15/10/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Lucas Feitosa e de Maria Rosimar de 
Assis Feitosa. A pretendente: DAYANE CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1985), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo Ferreira dos Santos e de Maria 
Edileuza dos Santos.

O pretendente: GILMAR RICARDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Água Branca, AL, no dia (12/09/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ricardo dos Santos e de Maria Nilza dos Santos. A 
pretendente: CLEIDE DE BARROS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Água Branca, AL, no dia (06/05/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Vieira de Barros e de Maria Madalena de Barros.

O pretendente: JESSICA MARQUES PEREIRA, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Tereza Marques Pereira. A pretendente: SUELLEN 
GOMES SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de SAC, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (05/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sergio Antonio da Silva e de Regina Aparecida Gomes Silva.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operadora de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Balbino Mendes Silva e de Viviane 
Jesus Santos Silva. A pretendente: PATRICIA PEREIRA PASSOS BRITO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de classe, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Pereira Brito e de 
Elza Pereira Passos Brito.

O pretendente: JOSÉ BOMFIM SOARES, estado civil solteiro, profissão padeiro, nas-
cido em Icó, CE, no dia (06/05/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Soares Filho e de Tereza Maria Saturnino. A pretendente: DANIELA 
PINA ALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo 
Gomes Alves e de Neusa da Cruz Pina.

O pretendente: TIAGO DA SILVA MAGALHÃES, estado civil divorciado, profissão corre-
tor de imóveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Pereira Magalhães e de Marli Roldão da 
Silva. A pretendente: THAMMY ALEXANDRA DE PAULA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José de Paula.

O pretendente: FRED HILSDORF JUNIOR, estado civil solteiro, profissão líder de 
recebimento, nascido em Bom Jesus dos Perdões, SP, no dia (07/11/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fred Hilsdorf e de Marina Macedo 
Hilsdorf. A pretendente: ALINE FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascida em Camacã, BA, no dia (16/05/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Pereira de Souza e de Carmen 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: ANTONIO BERNARDES, estado civil divorciado, profissão mecanico, 
nascido em Pompeia, SP, no dia (29/04/1956), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião dos Santos Bernardes e de Alice da Silva Bernardes. 
A pretendente: SUZELEI DE FATIMA TORRES, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Cosmopolis, SP, no dia (18/02/1958), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nelson Francisco Torres e de Neide Jaime Galindo.

O pretendente: ANDRÉ DE SOUZA PASSOS, estado civil solteiro, profissão operador de 
roçadeira, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/10/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Roberto Passos e de Gilvanete de Souza Passos. 
A pretendente: MARINARA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alex Carmo da Silva e de Vanessa Cristina Alves.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE MARCILIO, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1988), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Roberto Marcilio e de Marinete 
Bitencourt. A pretendente: JANICE PINTO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de creche, nascida em Guanambi, BA, no dia (12/10/1990), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Moreira de Souza e de Helena 
Costa Pinto de Souza.

O pretendente: MARCOS MORAES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Pérola, PR, no dia (26/12/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelciso Antonio dos Santos e de Maria de Jesus Mo-
raes dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES FABIAS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Lajedinho, MG, no dia (31/05/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Edson Ferreira Fabias e 
de Senhorinha Alves Fabias.

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE DE PAULA, estado civil solteiro, profissão 
frentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dinair Aparecida de Paula. A pretendente: 
ISABELLA MENDONÇA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de saú-
de bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Laurindo Patricio da Silva e de Maria Luciene 
Mendonça da Silva.

O pretendente: OTÁVIO AUGUSTO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
técnico mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1992), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cristina Alves Ferreira. A pretendente: 
CATARINE VASCONCELOS OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/05/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliesio Vieira da Silva e de Rosana Maria 
Vasconcelos Oliveira da Silva.

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 11 de novembro de 202010
LNCC/reprodução

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: ADALBERTO GANZAROLLI DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, profissão comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(15/05/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Antonio dos Santos e de Geraldina Ganzarolli dos Santos. A pretendente: THAÍS RINALDI 
DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão designer de interiores, estado civil 
solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (17/10/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Rinaldi de Freitas e de Norimar Keiko Ando 
de Freitas.

O pretendente: AILSON DA ROCHA VALENÇA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Bento do Una - PE, no dia (24/02/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Tavares Valença 
e de Lindonar da Rocha Valença. A pretendente: ANDALIA RODRIGUES PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em Ibiassucê 
- BA, no dia (17/01/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Joaquim Rodrigues Pereira e de Irani Rodrigues Pereira.

O pretendente: DANIEL AICART SAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxí-
liar de estoque, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/09/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Aicart Samos 
e de Iolanda dos Santos Samos. A pretendente: JAQUELINE VIANA OUTRA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (09/08/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Silvani Viana Outra.

O pretendente: EZEQUIAS DA SILVA BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão ope-
rador de máquinas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/04/1973), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José de Souza Bueno e 
de Elza da Silva Bueno. A pretendente: SIMONE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão operadora de caixa, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(01/10/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
da Silva e de Maria Silveriana da Silva.

O pretendente: WAGNER DUARTE GUEDES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão administrador, estado civil solteiro, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 
(05/10/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner 
Duarte Guedes e de Ana Luiza Duarte Guedes. A pretendente: MARIA FERNANDA AL-
BUQUERQUE BARI TACOLA, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/02/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rinaldo Tacola Filho e de Regina Maria Albu-
querque Bari Tacola.

O pretendente: GUILHERME CAMARGO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
psicólogo, estado civil divorciado, nascido em Sorocaba - SP, no dia (30/12/1983), resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de José Ramos Sobrinho e de 
Maria Cristina de Camargo Ramos. A pretendente: JESSICA IULIANO, de nacionalidade 
brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Francisco Iuliano e de Maria Aparecida dos Santos Iuliano.

O pretendente: CAETANO ANDRADE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Palmeira das Missões - RS, no dia 
(02/10/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter 
Andrade dos Santos e de Adriana Conceição da Silva. A pretendente: BEATRIZ AUGUSTO 
DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (12/03/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Wendel Nascimento de Castro e de Joelma Augusto de Castro.

O pretendente: RIVALDO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, 
estado civil solteiro, nascido em Nossa Senhora Gloria - SE, no dia (14/07/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Jesus Almeida e 
de Maria Ducelina de Oliveira. A pretendente: ANDREIA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, profissão cabelereira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(16/03/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
de Jesus e de Josefa Ilda Almeida de Jesus.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA LUZ, de nacionalidade brasileira, 
profissão atendente de loja, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(15/03/2001), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Roberto Batista da Luz e de Maria Aparecida Pereira da Silva. A pretendente: PATRICIA 
DE JESUS CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/06/1999 ), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Alves Campos e de Maria 
Aparecida de Jesus Santos.

Ao ser demitida sem 
justa causa e após 
cumprir algumas 
exigências estabelecidas 
por lei, a doméstica tem 
direito ao recebimento 
do seguro-desemprego

Todavia, muitas do-
mésticas têm dúvi-
das em relação aos 

prazos para solicitação do 
benefício. Para que não  
haja nenhum equivoco que 
culmine no indeferimento 
do beneficio, deve a domés-
tica atentar-se ao processo 
de rescisão de contrato 
para que seus direitos não 
se percam, uma vez que o 
empregador cumpriu com 
todas as suas obrigações 
legais.

Existem dois prazos para 
solicitar o seguro-desem-
prego, o mínimo e o máximo.

Ao ser demitida, a do-
méstica precisa respeitar o 
prazo mínimo de 7 dias 
contados da data de 
dispensa para solicitar o 
seguro desemprego, lapso 
de tempo necessário para 
que as informações sejam 
repassadas entre os órgãos 
governamentais. Outros-
sim, o prazo máximo para 
a solicitação do benefício é 
de 90 dias contados a par-
tir da data de dispensa.

Para ter direito ao segu-

ro-desemprego, a domés-
tica precisa ter trabalhado 
como empregada doméstica 
pelo menos 15 meses nos 
últimos 24 meses; estar 
inscrita como Empregada 
Doméstica na Previdência 
Social e possuir, no mínimo, 
15 contribuições ao INSS; 
possuir, no mínimo, 15 re-
colhimentos ao FGTS como 
empregada doméstica; não 
estar recebendo nenhum 
benefício da Previdência 
Social, exceto auxílio-aci-
dente e pensão por morte 
e não possuir renda própria 
para seu sustento e de sua 
família.

Ressalta-se, por fim, que 
a empregada doméstica 
que for mandada embora 
sem justa causa durante a 
pandemia e preencher os 
requisitos básicos para re-
ceber o seguro-desemprego, 
poderá solicitar o benefício 
enquanto durar o estado de 
calamidade pública causado 
pela pandemia da Covid-19, 
previsto até 31 de dezembro 
de 2020, conforme a Resolu-
ção nº 873, de 24 de agosto de 
2020. Data máxima para dar 
entrada no seguro-desem-
prego durante a pandemia.

Eduardo Moisés

Doméstica 
e seguro-

desemprego

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

Bárbara Siqueira (*)

Infelizmente, todos os setores sofrem com esse mal: a 
inadimplência de alguns clientes. Por isso, reuni abaixo 
seis dicas para ajudar a diminuir esses índices. Confira:
 1) Tenha um código de ética: O código de ética 

serve para guiar os funcionários e gestores com 
relação à missão, visão e os valores da empresa. 
E é importante que esse código seja cumprido e 
não fique só no papel. Pois, dessa forma, cria-se 
um ambiente mais transparente e as relações 
profissionais tendem a ser mais valorizadas. O 
que dificulta a ocorrência de fraudes por parte 
dos funcionários.

 2) Tenha atenção com os documentos rece-
bidos: Uma das fraudes mais recorrentes é a 
fraude de documentos. Que podem ser tanto os 
documentos pessoais de clientes, quando as notas 
fiscais e contratos. Por isso, é importante estar 
atento e ler todas as cláusulas e notas fiscais com 
atenção aos detalhes. Além disso, é bom contar 
com ferramentas que auxiliem na validação de 
documentos

 3) Procure validar informações de clientes: 
Para isso, você pode fazer consultas de crédito e 
de localização. As consultas de crédito permitem 
que você encontre informações sobre pagamentos 
de clientes e saiba qual é a possibilidade de eles 
ficarem inadimplentes. Já com as consultas de 
localização, é possível encontrar e validar infor-
mações sobre empresas e pessoas. O que te dá 
muito mais segurança nas suas transações. 

 4) Conheça bem os funcionários, antes da con-
tratação: O ideal é que você peça indicações 
para os bons funcionários que você já tem. Assim, 
diminuem as chances de você errar nas contrata-
ções. Além disso, é necessário que seja feito um 
processo seletivo completo. Pesquise o histórico 
do candidato, busque referências profissionais, 
procure saber o motivo dos desligamentos das 
empresas anteriores e avalie os dados cadastrais.

É importante estar atento e ler todas as cláusulas e notas fiscais 
com atenção aos detalhes.

Pesquisas nos mercados 
mais desenvolvidos, 
como EUA, mostram 

que clientes com assessores 
possuem uma rentabilidade 
que chega até 2% anuais 
acima dos que não possuem 
assessores. Mas quais são as 
vantagens? Por que contar 
com um assessor de inves-
timentos? João Beck (*), es-
pecialista em investimentos, 
lista os motivos: 
 1) Atendimento per-

sonalizado: O as-
sessor sugere inves-
timentos de acordo 
com o perfil de cada 
investidor. Tira dú-
vidas, explica quais 
são os riscos, mostra 
oportunidades e traz 
as notícias do merca-
do. Esse tratamento 
costuma ser mais 
personalizado do que 
ocorre em bancos em 
que o gerente, por 
exemplo, precisa li-
dar diariamente com 
suas metas. O asses-
sor cria um vínculo e 
um relacionamento 
de confiança com o 
investidor, diferente 
dos bancos que aca-
bam tendo também 
uma grande rotativi-
dade dos profissio-
nais. 

 2) Agilidade nos inves-
timentos: Nem todo 
mundo tem tempo no 
dia a dia para estudar 
e acompanhar as notí-
cias do mercado. Nes-
se caso, quem conta 
com um assessor, tem 
as análises de espe-
cialistas certificados 

Ter esse profissional por perto pode ajudá-lo a descobrir também 
mais sobre o próprio perfil de investidor.
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Por que é importante ter 
um assessor de investimentos?

Quem resolve mergulhar no mundo dos investimentos, tem a opção de estudar, se dedicar e fazer 
tudo sozinho ou ter a vantagem de contar com a ajuda de um assessor de investimentos, ou seja, um 
profissional disponível para tirar dúvidas e dar orientações de acordo com o perfil do investidor

de investimentos. E o 
assessor é aquele que 
pode ouvir as queixas 
do investidor e ajudá-lo 
a descobrir uma outra 
forma de investir em 
que ele se sinta mais 
seguro e confortável. 

  Assim, ter esse profis-
sional por perto pode 
ajudá-lo a descobrir 
também mais sobre o 
próprio perfil de inves-
tidor. O processo de au-
toconhecimento, com 
certeza, será funda-
mental para um cliente 
com perfil conservador 
conseguir migrar para 
um perfil moderado ou 
agressivo. 

 6) Cuidado com o canto 
da sereia: Trazendo 
Ulisses à Bovespa, se 
na mitologia, o canto da 
sereia era algo tão belo 
que fazia os homens 
se jogarem ao mar, na 
realidade atual, esse 
canto é estridente e 
vem via “ruídos” dos 
mares para o mundo 
financeiro. O canto da 
sereia é representa-
do pelo discurso que 
encanta. Quem não 
quer altíssimas taxas 
de retorno completa-
mente livres de risco? 
Quando se vir numa 
situação como esta, 
faça como Ulisses: tape 
os ouvidos, segure seus 
instintos e enxergue o 
óbvio. 

(*) - Graduado em economia pela 
Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, é assessor de investimentos 
e sócio da BRA, um dos maiores 

escritórios credenciados da XP 
Investimentos.

de quais as melhores 
oportunidades para 
investir ou quais são 
os riscos dos inves-
timentos que quer 
fazer. O assessor ajuda 
a agilizar a tomada de 
decisão por parte dos 
clientes que muitas 
vezes não sabem por 
onde começar. 

 3) Trazer racionalida-
de ao investidor: 
Mais do que ser uma 
segunda opinião, o 
assessor de investi-
mentos faz com que 
o investidor se sinta 
mais seguro e aja de 
forma racional e não 
por impulso. Relatórios 
divulgados da B3 mos-
tram um fluxo sempre 
contrário de entrada 
de clientes pessoa fí-
sica em movimentos e 
ciclos de alta e baixa da 
bolsa. Às vezes, entram 
no término de ciclos de 
alta e saem no ciclo de 

baixa. 
 4) Mostrar oportunida-

des: O assessor está 
sempre por dentro de 
todas as novidades e 
constantes mudan-
ças no mercado. Cada 
momento que o país 
passa tem tipos de 
investimentos mais 
seguros a se fazer e 
outros em que o mais 
indicado é se afastar 
por um período para 
diminuir os riscos. O 
profissional, por estar 
sempre muito bem in-
formado, pode dar di-
cas ou recomendações 
de rotas a seguir que o 
investidor poderia nem 
ter imaginado. 

 5) Ajudar a descobrir o 
perfil de investidor: 
Nem todo mundo que 
começa a investir em 
operações day trade 
precisa seguir nesse 
rumo, por exemplo. Há 
diversas outras opções 

Seis dicas para diminuir seus índices 
de inadimplência

 5) Faça auditorias: De preferência, essas auditorias 
devem ser feitas de forma frequente. Assim, é 
possível atualizar políticas e planos da empresa e 
perceber possíveis problemas com antecedência. 
Fazer acompanhamentos e balanços com regulari-
dade, demonstra transparência e dificulta a ação 
de pessoas mal-intencionadas. Isso porque, sempre 
que os mecanismos de prevenção são divulgados, 
gera-se um sentimento de insegurança no possível 
infrator. 

  Outra forma de evitar problemas com funcionários, 
é ter sistemas de recompensa por bons resultados 
e comportamentos. Assim, os funcionários se sen-
tirão contemplados e dificilmente terão a intenção 
de prejudicar a empresa.

 6) Utilize mecanismos de proteção e controle: 
É importante que você utilize mecanismos de 
controle de jornada de trabalho, de tarefas diá-
rias, relatórios e demonstrativos de desempenho. 
Além disso, é necessário ter sistemas protegidos 
com senhas fortes e códigos de conduta para a 
utilização dos recursos da empresa.

(*) - É Diretora de Operações na Checktudo, empresa pioneira há mais de 20 
anos no setor de consultas veiculares. 

dreamstime.com/reprodução
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